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Dank sanayiler ‘slah’ olacak
Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili yeni Uygulama Yönetmelii
devreye girdi. Buna göre, dank sanayi alanlar ‘Islah OSB
kimlii’ statüsüne kavutu

Veli SARITOPRAK

bu bavurular deerlendireceini,
talep edilen alan, altyap ve yönetim
beraberliinin salanabilecei bir
bütünlüe sahip olunmas halinde,
Islah OSB kimliinin kazanlacan
bildirdi. Ergün, slah OSB’lerin, belirli bir takvim içinde slah artlarn
yerine getirmeleri durumunda OSB
kimliklerini koruyacan söyledi.
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O

rganize Sanayi Bölgeleri
Uygulama
Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna
Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de
yaymlanarak yürürlüe girdi. Yeni
yönetmelik hakknda açklama yapan
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan
Nihat Ergün, organize sanayi bölgelerinin içinde yer almayan, belediyeler ya da valilikler kontrolünde, meri
plana göre yaplaarak kendiliinden

OSB Uygulama
Yönetmelii’nde
deiiklik

O

SB’lerde olaan ve olaanüstü
toplantlar arasnda 6 aydan az
bir süre olmas halinde olaanüstü toplant çarsnda, yalnzca gündemle ilgili bilgi ve belgeler gönderilecek. Dier bir deiiklikle OSB içinde
küçük imalat ve tamirat, ticaret, eitim
ve salk hizmet alanlarnda katlmc
vasfna sahip ve müstakil bir parselde
faaliyet yürüten gerçek ya da tüzel kiiler genel kurulda temsilci olarak yer
alabilecek. Bu parsellerde birden çok
iletme bulunmas halinde, bu iletmeler kendi aralarndan seçecekleri bir
temsilci ile genel kurulda temsil edilecek. Müstakil parsel büyüklüü 3000
metrekareden küçük olamayacak.

Editör
Selin DOAN ATAK

OSB Üst Kuruluu seçimi

Görsel Tasarm
Bar YURTSEVER

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluu (OSBÜK) Yönetim kurulu, genel
kurulun OSB Üst Kuruluu üyeleri arasndan seçecei 11 asil ve 11 yedek üyeden
oluacak. Yönetim kurulu asl ve yedek
üyelerinin her biri farkl OSB’lerden seçilecek. OSB Üst Kurulu temsilcisi vasfn
tamadklar halde seçilenlerle sonradan
kaybedenlerin üyelikleri kendiliinden
sona erecek. Yönetim kurulu yapaca ilk
toplantda, kendi içinden bir bakan ve iki
bakan yardmcs seçecek. Bakan, görevi banda bulunmad sürelerde yardmclarndan birini vekil tayin edecek.

Prodüksiyon :
REKLAM REZERVASYON
0 312 385 58 20 - 21
Bask : Dünya Yaynclk A..
YÖNETM 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
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olumu sanayi alanlarnn da bulunduuna dikkati çekti.
Ergün, bu alanlarda yer alan tesislerin, ortak altyap tesisleri kurma
ve iletme gibi avantajlardan yoksun
olduklarn kaydetti. Yaplan kanuni
düzenlemeye göre, gerçek ve tüzel
kiilerin 12 Nisan 2012 tarihine kadar bavurularn valiliklere yapmalar gerektiini hatrlatan Ergün, ehirlerde kurulacak olan komisyonlarn,

Bakan Ergün, yaymlanan yönetmelikle slah OSB’ler için aranan bavurunun hangi koullarda yaplaca ve
deerlendirme sürecinin esaslarna
açklk getirildiini de söyledi. Ergün,
“Islah OSB’ler, organize sanayi bölgelerinin yararland her türlü tevik
ve kolaylktan yararlanabileceklerdir.
Yaymlanan yönetmelikle, dank
sanayi alanlar slah OSB kimlii kazanacak. Düzenleme ile bu alanlarn
yeni yatrmlar çekmesi ve daha fazla
istihdam oluturmas mümkün olabilecek” dedi.
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Kümelenmeye araç motivasyonu
Ekonomi Bakan Zafer
Çalayan ile AB Bakan
Egemen Ba’n katlmyla
gerçekletirilen “KOB
birlii ve Kümelenme
Projesi”nin açl, Hilton
Otel’de düzenlenen törenle
gerçekletirildi.

E

konomi Bakan Çalayan burada
yapt konumada, rmalarn
uluslararas rekabet güçlerinin
artrlmasn hedeeyen “KOB birlii
ve Kümelenme Projesi”nin sürdürülebilir ihracat trendinin devam etmesi için
atlan admlardan bir tanesi olduunu
belirterek, Cumhuriyet’in 100. ylnda,
2023 ylnda dünyann ilk 10 ekonomisinden biri olmay ve ihracat odakl üretim yaps ile yllk ihracat 500 milyar
dolar seviyesine getirmeyi hedeediklerini belirtti.
Konumasnda özel sektörün önemini vurgulayan Çalayan, “Türkiye yeni
dönemde, özellikle rekabetin son derece
acmasz hale geldii ve bir ülkede çkan konut piyasasndaki skntnn tüm
dünyay darmadan ettii bir ortamda;
hem büyüyeceksiniz, hem ayakta dura-

Bakan Çalayan konumasnn ardndan, proje kapsamnda be hedef il olarak belirlenen Çorum, Samsun, Trabzon, Kahramanmara ve Gaziantep’in Ticaret ve Sanayi
Odalar Bakanlarna, tedarik ihalesi alnan araçlarn anahtarlarn teslim etti.

caksnz, hem gelieceksiniz... Bunlarn
hepsini yapmak için deiime ihtiyaç
var. Özellikle küresel krizin yeniden
gündemde olduu bir ortamda Türk özel
sektörünün gerek üretim yapsnn, gerek pazarlama yapsnn, gerek ihracat
odakl çalma siteminin tamamen deimesi gerekiyor” dedi. Özel sektöre
hareket kabiliyeti alann verecek her
türlü imkânn salanmasnn AKP hükümetlerinin temel felsefesi olduunu
vurgulayan Çalayan, “Bu saatten sonra kalkp artk devlet, hükümet olarak
kibrit üretecek, pil üretecek dönemleri

geride braktmz çok net ortaya çkmtr. Türkiye ne zaman ki özel sektör
marifetiyle büyüme stratejisi izlemi, ne
zaman ki uluslararas üretim yapmak,
rekabet etmek zorunda olduunu belirlemi, Türkiye’nin ondan sonra iki yakas
bir araya gelmeye balamtr. Devletin
her türlü ekonomik alann içine girmi
olduu bir durumdan keke Türkiye bu
8-9 yl içinde deil, 25, 30 yl önce çkabilseydi. Devlet kendi özel sektörüne
kar haksz rekabet ortam içinde olmasayd ve özel sektörümüz dünyada rekabet etmenin ne olduunu daha önce kav-

rasayd. Yüksek katma deerli üretim
yapmak zorunda olduunu keke daha
önce bilseydi. Bu kekeleri o zaman diyen ama bugün icraatn içinde olan biri
olarak artk bu ortam tamamen salanmtr” dedi.
Kümelenmenin ise Türkiye’nin ciddi
zaman kaybetmi olduu bir konu olduunu söyleyen Çalayan, kümelenmenin
sadece ayn sektörde yer alan rmalarn
bir araya gelmeleri olmadn, kümelenmenin deiimi yakalamak, rekabet
gücünü arttrmak için kolaylatrc ve
altyap güçlendirici tedbirleri alnmasnn da bir yolu olduunu ifade etti. Çalayan, rekabetin bu acmasz kurallar
çerçevesi içinde KOB ’lerin kümelenmesinin önemine iaret ederek, projeye
vurgu yapt. Bugün yaplan çalmann
Türkiye’nin hem bölgesel, hem uluslararas rekabetin gücünün iyi tesis edilmesi
ve 500 milyar dolar ihracat hedenin,
2023 ylnda 2 trilyon dolardan fazla bir
milli gelir hedenin alt yapsn oluturduunu belirtti. Çalayan lk etapta Çorum, Samsun, Trabzon, Kahramanmara
ve Gaziantep olmak üzere 5 hedef il belirlenen “KOB birlii ve Kümelenme
Projesi”yle uluslararas pazarda stratejik
hedeerle rekabet edebilen, sürdürülebilir ihracat yapabilen rmalar için bölgeleraras KOB ibirliklerinin kümelenme
anlayyla gelitirilmesini hedeediklerinin altn çizdi.

"Ankara'nn Yenilenebilir enerji kapasitesi yetersiz"
Ankara Sanayi Odas’nn
hazrlad, “Ankara’da
Yenilenebilir Enerji
Konusunda Kümelenme
Analizi” projesine göre,
Ankara’da rüzgar, güne
ve jeotermal enerjiyi
kullanarak büyük
miktarda elektrik enerjisi
üretilemeyecei belirlendi.

A

nkara
Sanayi
Odas,
“Ankara’da
Yenilenebilir
Enerji Konusunda Kümelenme Analizi” isimli bir proje gerçekletirdi. Söz konusu proje kapsamnda bir kitapçk hazrlayan Oda,
projede Ankara’nn güne, rüzgar ve
jeotermal enerji potansiyelinin belirlenmesi, sektörde çalabilecek firmalarn tespit edilmesini hedef ald.
Hazrlanan kitapçkta Türkiye’nin
petrolde da bamll yüzde 94,
doalgazda da bamll ise yüzde
97 olarak verildi. Türkiye’nin fosil
enerji açsndan da baml olduunun belirtildii raporda, Türkiye’nin

petrol ve doalgaz ithalat için fiyatlardaki gelimelere göre ylda 35 ile
50 milyar dolar arasnda bir ödeme
yapt ifade edildi.

Ankara güne enerjisi
üretiminde Almanya’dan
daha avantajl
Türkiye’de toplam yllk ortalama
günelenme süresinin metrekarede
2 bin 640 saat olduunun belirtildii
projede, ortalama toplam nm iddetinin metrekarede bin 311 kWh/yl
olduu ifade edildi. Proje kapsamnda
hazrlanan kitapçkta, bu miktarn 779
bin 452 km2’lik yüzölçümüyle tüm

Türkiye için 1.021.861.572.000.000
kWh/yl kadar olduu belirtildi. Bu
say Türkiye’de kii bana düen güne enerjisi miktarnn yaklak olarak
14 milyon kWh olduunu gösterirken,
bu say Türkiye’de kii bana ylk tüketim miktar olan 2 bin 700 kWh’lk
elektrik enerjisinin 5 bin katndan
daha fazla.
Projede, Ankara bölgesinin güne
enerjisi üretimi açsndan güney bölgelerine nazaran daha zayf durumda olduu
belirtildi. Bu durumun güne enerji santralleri kurulmas yönünden olumsuz olmakla birlikte “Toplam Radrasyon, “Günelenme süresi” ve “Difüz Radrasyon”
deerlerinin, güne enerjisinden youn
bir ekilde enerji üreten ve önemli yatrmlar yapan Almanya ile kyaslandnda çok daha avantajl durumda olduu
ifade edildi.

Ankara rüzgârda da zayf
Ankara’nn rüzgâr enerji potansiyelinin MW snf rüzgâr türbini santralleri kurulmasna elverili olmadnn
belirtildii kitapçkta, bu nedenle bölgede rüzgâr enerjisinden istifade edebilecek uygun alann, lisansz üretim
yaplabilecek olan 500 kw’a kadar olan
yatrmlar olduu ifade edildi.

Jeotermal enerjide ise termal turizm ve balneoloji uygulamalarnn
Haymana’da mevcut olduu, Ankara’da
jeotermal enerjinin seraclkta kullanlmaya balandnn görüldüü ifade
edildi. Jeotermal enerjiye sahip olan
Ankara ilçelerinde kullanm artrarak,
söz konusu ilçelerde enerji verimliliinin salanabileceinin dile getirildii
raporda, lçelerde enerji maliyetlerini
düürmesi ve istihdamn gelimesinin
beklendii ifade edildi.

Yenilenebilir enerji deil,
bunu ortaya çkaracak ekip ve
ekipman Ankara’da mevcut
Proje sonucunda, Ankara’da yenilenebilir enerji kaynaklar kullanlarak büyük miktarda elektrik enerjisi
üretilemeyecei belirlendi. Ancak,
Ankara’nn yenilenebilir enerji kaynaklarnn gelitirilmesi balamnda
teknoloji alannda öncülük yapacak
bilim adam, teknoloji ve sanayi altyapsna sahip olduu belirtildi. Enerji sektörüne donanm tedarii yapacak
rmalarn Ankara’da mevcut olduu
ifade edilirken, Ankara Sanayi Odas
tarafndan yaplm olan ankette 103
rmann yenilenebilir enerji sektörü
ile ilgilendii ortaya çkt.
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Arpa ekilen
OSB arsalar!

"Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesinde
bir taraftan gelien tarma dayal sanayi ile mobilya
sektörü yatrmlar, dier taraftan ayakta zor duran,
kapatma noktasna gelen ya da kapanan sanayi tesisleri
dikkat çekiyor. Dier tarafta da tahsisli parselinin küçük
bir bölümünde üretim yapp, geriye kalan yerinde arpa
üreten sanayiciler de var. Isparta OSB’de halen iletmede
olan 2 fabrikann bo bulunan alanlarnda arpa üretimi
yaplyor.”
(Sabah Gazetesi-Antalya.)
Anadolu’da birçok OSB’nin doluluk orannn düük
olduu, hatta baz OSB alanlarnn tamamen bo olduu,
tarla ya da otlak olarak kullanld bilinen bir gerçek.
Bunlara karn birçok yerde de halen OSB kurma giriimi
ve arzusu var.
Devlet düzenli sanayileme için kurgulad ve yasalarla
yetkilendirdii OSB’leri destekliyor; yenilerinin kurulmas
da hükümetlerce programa alnyor. Eer giriimci için
bölgesel ve sektörel potansiyel varsa devlet (popülizme
kaplmadan), gerekli raporlar inceleyip, bu talepleri
karlamak zorundadr.
u günlerde Mersin Tarsus’ta 3. OSB için rapor
hazrlanp bakanla sunuluyor.
Bursa’da Nilüfer Bölgesinde bulunan Kayapa’da i
adamlarnn talebi ile yeni bir OSB için çalma yaplyor.
Bunlar gibi ilgili bakanla iletilmi Türkiye’nin pek çok
bölgesinden OSB kurma talepleri var. Hatta Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanl kendiliinden gelien sanayi
bölgelerini de ‘slah’ amacyla OSB yapmay plânlyor.
Son günlerde ‘OSB kurma’ deil ama ‘OSB olma’
giriimlerinden biri yine Bakent Ankara’da gündeme
geldi. Türkiye’nin mobilya sektöründe marka olan bölgesi
Siteler’in ‘htisas Organize Sanayi Bölgesi’ olarak ilan
edilmesi yönünde Ankara Valisi Sayn Alaaddin Yüksel
tarafndan Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanl’na dilekçe
verildiini öreniyoruz.

"Bölgesel asgari" srar
ASO Bakan Özdebir, “Bölgesel asgari ücret uygulamas, hem
bölgeler aras gelir dalm dengesizliklerini giderecek, hem de
çalanlara sosyal güvence salayacaktr” dedi

A

SO Bakan Nurettin Özdebir, ASO’nun temmuz ay
Meclis Toplantsnda yapt konumada, geçen hafta yönetim
kurulu toplantlarn abanözü’nde
yaptklarn hatrlatt ve bu ziyaretle
iyi çalan yerel yönetimlerin bir ilçenin kaderini nasl deitirdiine ahit
olduklarn söyledi. abanözü’ndeki
organize sanayi bölgesinde 12 fabrikann üretim yaptn ve 2 bin 200
kiiye istihdam salandn anlatan
Özdebir, abanözü’nde isizliin
sfr olduunu, ilçenin göç vermediini, göç aldn dile getirdi.
abanözü’nde 1500 kii çaltran ve
elektrikli ev aletleri üreten bir sanayicinin üretim üssünü stanbul’dan
bu ilçeye tadn aktaran Özdebir,
bu tanmada verilen teviklerin yan
sra ücretlerin de önemli bir rolü olduunu belirtti.
Özdebir, “Bu konu, ASO olarak
gündeme getirdiimiz Bölgesel Asgari Ücret önerimizin önemini ortaya
koymaktadr. Bu konu Hükümetin
gündeminde olmaldr. Bölgesel asgari ücret uygulamas, hem bölgeler
aras gelir dalm dengesizliklerini

giderecek, hem de
çalanlara
sosyal
güvence salayacaktr” dedi.

Gündemde
olmal
Nurettin Özdebir,
mevcut kdem tazminat uygulamasnn,
igücü maliyetlerini
yükselterek rekabet
gücünü
olumsuz
etkilerken, yeni ie
almalar da güçletirerek isizliin azalmasn engellediini
savundu ve “Hükümet bu konuyu, fazla
geciktirmeden gündemine almal ve
sorunu bir çözüme balamaldr”
dedi.

Esnek çalma yöntemleri
Kdem tazminatnn yan sra igücü piyasasn katlatran, ie almay
ve iten çkarmay zorlatran yasalarn da istihdam artn frenlediini

Güçlü bir sesin; OSB’lerin devlet politikas ile
desteklendiini, yasal ve ideal sanayi yerlekeleri
olduunu, bölgesel ve yerel kalknma için istihdam ve
üretim yaptn, yerel yönetim bürokrasisinin bölgesel ve
ulusal kalknma adna OSB’lere destek vermesi gerektiini
vurgulamas ve sonuç alnmas gerekiyor.
Yoksa Anadolu’da oluan sanayi toplumundan, tarm
toplumuna geri döneriz! Isparta’daki Süleyman Demirel
OSB’de olduu gibi yurdumuzdaki birçok OSB’de sanayi
parsellerine Arpa ekilmeye balanabilir.
Buna Ankara’nn göbei de dahil!

iddia eden ASO Bakan Nurettin
Özdebir, iverenlerin ilerin açld
dönemlerde eer önünü göremiyorsa ie yeni eleman almaktansa fazla
mesaiye yöneldiini belirtti. Özdebir, igücü piyasasndaki katlklar
giderecek esnek çalma yöntemlerini mevzuata kazandracak düzenlemelerin de bir an önce gerçekletirilmesi gerektiini kaydetti.

verenin, çaltrd Türkiye  Kurumu’na kaytl her içinin sigortasn
30 ila 54 ay arasnda devletin ödemesi, Türkiye genelinde KUR’a kaytl isiz
saysn 1 milyon 510 bin kiiye yükseltti.

Ancak, Ankara Büyükehir Belediyesi bata olmak
üzere çeitli gerekçelerle OSB’lere kar agresif ve bir türlü
alamayan, idrak edilmesi kolay olmayan direnç odaklar
bulunuyor. Özellikle Ankara’da baz belediyelerin mevcut
OSB’lerle çok da ‘can cier kuzu sarmas’ olmadklar
yakndan biliniyor. O yüzden uzun yllardr yönetimsel
açdan sknt çeken ve arzulanan baary elde edemeyen
imalât bölgemiz Siteler’e yönelik ‘OSB olsun’ talebinin
sonucunu merakla bekliyoruz.

OSBÜK yönetimi için yeni dönem OSB’ler hakknda
hem farkndalk oluturma, hem de birikmi geleneksel ve
güncel sorunlarn çözümü için proaktif olma dönemidir.

ASO Bakan
Nurettin ÖZDEBR

Kaytl isiz 1.5 milyonu geçti

Tüm bu talepler ve kararlar bize göre makuldür ve bir
sorun yoktur.

Yeni dönemde Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluu
(OSBÜK) Bakanlna seçilen ve ayn zamanda Ankara
Sanayi Odas’nn da Bakan olmas sfat ile Türkiye’deki
OSB’lerin ‘patronu’ konumundaki Sayn Nurettin
Özdebir’den güçlü bir beklenti var.
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KUR Genel Müdürü - Kemal BÇERL

R

esmi Gazete’de 13 ubat’ta
yaymlanarak yürürlüe giren
kamuoyunda “Torba Yasa”
olarak bilinen 6111 Sayl Kanun
kapsamnda iverenin, çaltrd
Türkiye  Kurumu’na ( KUR) kaytl her içinin sigortasn 30 ila 54
ay arasnda devletin ödemesi, Türkiye genelinde kaytl isiz saysn 1
milyon 510 bin kiiye yükseltti.
KUR Genel Müdürü Kemal Biçerli, Türkiye genelinde 2010 Aralk
aynda KUR’a kaytl isiz says 1
milyon 414 bin 541 kiiyken bu saynn ocak aynda 1 milyon 325 bin

399, ubat aynda 1 milyon 254 bin
945, mart aynda 962 bin 953’e gerilediini belirterek, ‘Torba Yasa olarak bilinen 6111 Sayl Yasa’nn yürürlüe girmesiyle birlikte KUR’a
kaytl isiz says yeniden yükselie
geçerek, nisan aynda 1 milyon 293
bin 179, mays aynda 1 milyon 454
bin 675, haziran aynda ise 1 milyon
510 bin kii oldu” dedi.
Bunun yan sra KUR’a geçen yln haziran aynda kaytl olan
açk i says 51 bin 728 iken, bu
yl haziran aynda bu saynn yüzde
91.23’lük artla 98 bin 921 olduunu

ifade eden Biçerli, ‘Yine ayn ekilde
2010 yl Haziran itibariyle KUR
tarafndan ie yerletirme says 106
bin 309 iken, bu yln haziran ay itibariyle ie yerletirme says yüzde
72.24’lük artla 183 bin 104’e çkt”
diye konutu.
KUR Ankara l Müdürü Talip
Altu da, TÜ K verilerine göre, bakentte geçen yl 1 milyon 442 bin
çalan, 1 milyon 640 bin de igücü
olduunu ifade ederek, “Geçen yln
rakamlarna göre, Bakentte 198 bin
kii çalmyor. Bu isizlerin 95 bin
563’ü KUR’da kayt altnda. ASO,
OST M ve vedik Organize Sanayi bölgelerinin yapt aratrmalarda, kesin olmayan bilgilere göre
Ankara’da yüzde 40 kayt d çalan
var” dedi. Torba Yasa ile iveren ve
içilere getirilen olanaklarla kayt d
çalan içilerin kayt altna alnmasnn amaçlandn belirten Altu, “u
anki verilere göre, Torba Yasa’nn
getirdii olanaklar, kayt dn kayt
altna alma yolunda baarl” diye konutu.
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ASO' dan Bakan Ergün’e tebrik ziyareti
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün,
olas bir krizle ilgili olarak yaplan yorumlar
hakknda deerlendirmelerde bulunarak, “Herkes
dünyay yakndan takip etsin, mesele bundan
ibarettir” dedi.

A

nkara Sanayi Odas (ASO) Bakan
Nurettin Özdebir, Bakan Ergün’e
tebrik ziyaretinde bulundu. Heyeti
Bakanlkta kabul eden Ergün, yeni dönemde
dana nitelikli bir hizmet anlay ile çalmaya
devam edeceklerini belirtti. Tanzimat Dönemindeki ‘sanat toplum içindir’ ekolünü hatrlatan Ergün, bilimin de toplum için olduunu
aktararak, insan hayatn kolaylatracak bir
biçimde bilimin kullanlmas gerektiinin altn çizdi.
Ergün bilim adam ve sanayicinin bu noktadan hareket etmesi gerektiini belirterek,
bakanlk olarak görevlerinin de bu ibirlii
ve diyalogu maksimum noktaya ulatrmak
olduunu ifade etti. Her alanda çalmalarn
arttrlmas gerekliliini vurgulayan Bakan
Ergün, “Türkiye’nin zenginlik kayna yerin
altndaki petrol ve doalgaz yataklar deildir.
Türkiye’nin böyle bir zenginlik kayna yoktur. Elbette yerin altndaki petrol ve doalgaz
arayacaz, denizin altna sondaj da atacaz.
Her çkan petrol ve doalgaz kendi zenginliklerimize ilave edeceiz. Bizim esas zenginliimiz kendi toplumumuzun derinliinde.
Genç nüfus var, eer onlar iyi eitirsek, onlarn aklnn, zekâsnn ürünü olan teknolojik
gelimeleri ön plana çkartabilirsek, esas zenginlik oradadr” diye konutu.
Ergün tüm bu zenginlik deerlerinin farkndalyla teknolojik, bilimsel çalmalar
yaplmas gerektiini aktararak, bu zenginlikle sanayiciye k tutulaca deerlendirmesi-

“thalatta offset sisteminin
kullanlmas art”
Ülkede üretilen mallar konusunda kamunun da bu ürünlerden satn almasn talep
eden Ergün, Türkiye’de üretilmeyen ürünlerin ithalatnda da offset sistemin uygulanmasnn önemli olduunu aktararak, öyle
konutu: “Türkiye’de üretilmeyen ürün
varsa bunlarn alnmas icap ediyorsa kamu
olarak bunun alnmas gerekiyorsa offset
uygulamayla alnacak. Yani o ürünün baz
ksmlar Türkiye’de üretilmeli. Offset uy-

gulamas savunma sanayinin dna çkarlmal.”
ASO Bakan Özdebir ise sadece sanayiye ait bir bakanln kurulmasndan dolay mutlu olduklarn kaydederek, bilimin,
teknolojinin ve sanayinin bir araya gelerek
katma deeri daha yüksek olan ve allmn dnda ürünler yaplmasna öncü bir
bakanlk olaca deerlendirmesini yapt.
Türkiye’nin yüzde 11’lik bir büyümeyle
güzel bir baar salandn belirten Özdebir, katma deeri fazla olan ürünlerin üretilmesinin önemine deindi. Özdebir küresel
krizden sonra gelimekte olan ülkelerin
büyüme skntsnn rekabeti hzlandrd
yorumunu yaparak, Türkiye’nin 73 milyon
nüfusu ve müthi bir iç pazar olduunu
kaydetti. Bu frsatn iyi deerlendirilmesi
gerektiini vurgulayan Özdebir, 2013 yl
için yaplacak olan pek çok projenin üretiminde yerli mallar kullanlmas gerektiini
ifade ederek, “Katma deerin tamamn
yurtiçine brakmalyz. Her eyi ülkemizde
üretmemiz de mümkün deil ama, savunmada uygulanan offset sistemiyle bu yaplabilir” dedi.

“2008 krizini çok
baarl atlattk”
Konumalarn ardndan gazetecilerin sorularn yantlayan Bakan Ergün, “Avrupa’y
avucuna alan bir kriz var. Türkiye’ye yansmas olacak m? AK Parti Genel Bakan
Yardmcs Bülent Gedikli ve Babakan Yardmcs Ali Babacan’n bu konudaki uyarlar
hakknda nasl bir deerlendirme yapacaksnz?” sorusu üzerine, Türkiye’nin kendinden
kaynakl bir risk yok yant vererek, unlar
ifade etti: “Türkiye’nin 2008’de gösterdii
performans çok baarlyd, krize en geç giren
ve hemen çkan ülke oldu. Türkiye dünyann
gpta ile bakt bir ülke oldu. Türkiye kendinden kaynaklanan bir sorunla karlamayacak, ama dünyay yakndan takip ediyoruz.
Global bir ekonomi var, aile ekonomisi gibi
kapal deil. Dolaysyla dünyadan aldmz
eyler ve sattmz eyler var. Müterilerimizi, pazardaki gelimeleri yakndan takip ediyoruz. Elimizde argümanlar var, yeri geldiinde devreye sokarz. Tedbirleyiz, 2008’den
sonra özel sektör de kendi tedbirlerini alyor.
Türkiye kendi iç probleminden kaynakl bir
kriz yaamaz.”

Özelletirme daresi ve MB’nin koordinasyonsuzluu yüzünden datm irketleri elde kald.
Kararllkla sürdürülecek; ie bakn, evlere enlik!
Yatrmla ilgili ortam iyiletirilecek ve istihdama
dönük tedbirler alnacakm. Mali disiplini cari
aça mahkûm bir ülkede istihdam artmaz,
Ekonomide
yatrm ortam da asla iyilemez.
pereve devam
Son olarak da ihracat gelitirilecekmi. Hepimizin unu bilmesi lazm: Biz henüz ihracat yapmek ÇALIKAN
yoruz yabanclar bizden mal alyor. Yani hiçbir
yabanc tüccar Çin’de olduu gibi, gideyim de
azmn sard mal alaym diye bize gelmiyor.
kurtulmann en kolay yolu kriz çkarmaktr. Az
kaçna deinmek istiyorum. stanbul’un finans
Ya da Almanya’da olduu gibi gideyim de iyi bir
gideriz uz gideriz cari açk sorununa kriz çkamerkezi olmasnn cari açkla ne ilgisi var? Cari
markann datcs olaym diye kapmzda yatmrarak geçici çözüm buluruz. Krizle milyonlarca
aç olan, paras döviz nitelii tamayan, trafik
yor. Bunlar olmad için, dünyadaki en küçük
garip guraba isizlie mahkum edilir. Binlerce
sorununu çözmemi, en basit davann 5 ila 10
KOB’mizin kapsna da kilit vurulur. Daha sonra ylda bittii bir ülkede finans merkezi kurulabilir
bir sarsntda salam dediimiz ekonomimiz,
tekrar cari açk verilerek krizden çktk havasna
mi? Cari aç olan bir ülkenin kredi notu asla
dünya küçülürken dier ülkelere göre iki ya da
girilir. Batan KOB’lerin ve vatandalarn borçlar yükselmez. Kredi notu AA olmayan bir ülkeye
üç kat küçülüyor. Borsada kayp yabanclarda
yaplandrlarak gün kurtarlm olur. 1950’den
sen ne yaparsan yap finans merkezi kuramazsn. bir düerken bizimki be düüyor.
bu yana bu konuda hiç yolda durulmad, devam Hatta kara para merkezi bile yapamasn.
Bütün bunlara ramen ülkemizde büyük saredildi.
Mali disiplinin arttrlaca söyleniyor tedbir
snt beklemiyorum. Bunun nedeni istikrarl bir
Dünya krizinin bizi etkilemesinden endielenen olarak. nsan aklyla alay eder gibi. Ekonomi
hükümetin ve ekonomimizin salam olmasndan
ekonomi aklmz, toplant yapt ve tedbirler payönetimi hangi tedbirleri ald da mali disiplin
deil, ülkemizin dndaki ekonomik koullarn
keti yaynlad. 1960’ta DPT kuruldu ve kalknma saland. Cari açk veriliyor, bunun finansman
planlar yaplmaya baland. Hükümetin krize
için dardan para geliyor, dünyada faiz dütüü ülkemize yüklü miktarda faiz ödettirecek ve döviz
ktl yaatacak ortamdan çok uzak olmasnkar ald tedbirler yllk planlardakinin ayns.
için bizde de zorunlu olarak faiz düüyor. Faiz
dandr.
Yani elli yldr söylenen ve fakat yaplmayan
giderleri dütüü ve en insafsz vergi olan doOysa içinde bulunduumuz uluslar aras
eyler. Yani laf olsun torba dolsun. Bir de açkla- layl vergiler cari açktan dolay artt için bütçe
nan tedbirler, Orta Vadeli Program’a (OVP) derç kerhen dengeli gözüküyor. Mali disiplin sürüyor
koullar ülkemizin brakn ekonomik savunma
edilecekmi. Sanki daha önce yaplan OVP’lar
diyebilmek için en azndan bütçeden çkan faiz
yapmasn ekonomik saldr yapmas ve geriye
uygulanm ve tutturulmu gibi! DPT’nin yapt kadar borçlanmamak lazm. Faiz giderleri düer- dönülmez kazanmlar elde etmesi için son derece
kalknma planlar da zaten yaplr ve fakat uyken faiz d giderlerdeki art, mali disiplinin ehir uygun atmosfer sunmaktadr. Ancak 1950’den
gulanmazd. Yani 50 yldr ve son on yldan bu
efsanesinden baka bir ey olmadn gösteriyor. bu yana ülkemizin, ‘frsat kaçrma frsatn’ içinyana dostlar alverite görsün.
Özelletirmenin kararllkla uygulanaca ifade
de bulunduumuz durumda da en iyi ekilde
Açklanan tedbirlerin hiçbiri ülkemizin kadim
ediliyor. Elektrik datm ihaleleri yapld. Yaklakullandndan ve kullanacandan ne yazk ki
sorunu olan cari aça çare olmaz. Bunlarn bir
k 13 milyar dolar. Rekabet kurumu, EPDK ve
eminim.
sefikcaliskan@hotmail.com



ki bin ylnn bandan bu yana, Çin’in dünya
piyasalarnda kur politikas ile haksz rekabet
yaparak dünya ekonomisinde aktif rol oynamas, dünya ekonomisine adeta büyük bir gök
ta çarpm gibi etki yapt. Çin’in kur politikas,
bata ABD olmak üzere tüm ülkelerin ekonomilerini yerle yeksan etmek üzere. Çin’in bu haksz
rekabeti karsnda u anda yalnz bana ABD
mücadele etmektedir. Uluslararas ticarette karlatrmal üstünlüe sahip Almanya, Çin’e kar
dayanmakta; fakat, Avro’nun bu ekilde yükselii yaknda onun da nefesini kesecek. Japonya,
Çin’i arka bahçesi gibi kullanarak imdilik ayakta. Ancak onun da tk nefes olmasna az kald.
Ksacas bir ipte dört cambaz var: ABD, AB, Çin
ve Japonya.
ABD, AB ve Japonya’nn Çin’e kar tek yapabilecei faizi düürmek ve para basmak. Yuan’a
kar kuru düürmek için de çok gayret sarf
ediyorlar ama bouna. Yuan, konvertibli deil.
Geriye Çin’in cari fazlasn yatrd kâtlarn deerini düürmek kalyor. Ama Çin, bunu yutmuyor. Bu mücadele burada bitmez. Bu mücadele
karakolda bitebilir. Mücadele devam ettii sürece
ki edecek, dünyada faizler negatif, para ve mal
da bol olacak. Gelimi ülkeler para bastkça altn
bata olmak üzere emtialar çatlayacak. Mücadelenin sonunda ise altn mutlaka patlayacak.
D dünyada bunlar olurken Merkez Bankas
Kasm 2010’da ald tedbirlerin tam tersi politika
uygulamaya balad. Kasm’da alnan tedbirler
akn ördek tedbirleri idi. MB yeni ald tedbirlerle akn ördeklikten kurtuldu ve dünya ile
paralel yüzmeye balad. Ancak MB’nn önceki
ald tedbirler cari açk konusunda ie yaramayaca gibi, bu tedbirler de havanda su dövmekten ileri geçemez. Bizim ülkemizde cari açktan

ni yapt. Rekabet üzerine de yorumlar getiren
Bakan Ergün, bu noktada katma deerin ve
teknoloji kullanmnn fazla olduu ürünlere
arlk verilmesi gerektiini dile getirdi. “Bir
ürüne ne katarsak deeri artar?” diyen Ergün,
“Öyle bir ey katmalyz ki o ürünün katma
deeri artsn. O ürüne ucuz enerji, ucuz i
gücü katarsak deeri artar” dedi. Ergün sanayinin hedenin Türkiye’yi orta ve ileri ölçekli
ürünlerde Avrasya’nn üretim merkezi ile
aratrma ve gelitirme (AR-GE) merkezi haline getirmek olduunu kaydederek, organize
sanayi bölgelerinin de bunda çok önemli bir
yeri olduunu ifade etti. Bu kapsamda bu bölgelerde meslek liseleri kurulduunu hatrlatan
Bakan Ergün, bu durumun yüksek öretim
kurumlarnda da eitim verilerek gelimesi
gerektiini sözlerine ekledi.
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lk 500’de ampiyon yine Tüpra
stanbul Sanayi Odas’nn (SO) “Türkiye’nin 500 Büyük Türkiye Petrolleri A.O. 1 milyar 297 miSanayi Kuruluu 2010 Raporu”na göre, TÜPRA, 20 milyar
819 milyon 67 bin 10 TL’lik üretimden satla Türkiye’nin
en büyük sanayi kuruluu oldu.



stanbul Sanayi Odas’nn(SO)
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluu 2010 Raporu”na göre,
TÜPRA, 20 milyar 819 milyon 67 bin
10 TL’lik üretimden satla Türkiye’nin
en büyük sanayi kuruluu listesinde birinci oldu.
Tüpra’, 9 milyar 740 milyon 496 bin
745 TL ile EÜA ve 6 milyar 4 milyon
819 bin 331 TL ile Ford Otomotiv izledi.
SO 500’de en fazla kar eden kurulu 4
milyar 850 milyon 920 bin 203 TL ile
EÜA oldu. EÜA’yi, 1 milyar 297 milyon 369 bin 534 TL ile Türkiye Petrolleri A.O. ve 929 milyon 422 bin 037
TL karllk ile TÜPRA üçüncü srada
izledi.
TÜPRA, sralamada 2010 ylnda
ilk srada yer alrken, toplam üretimden
satlar içerisindeki pay yüzde 7,4’ten
yüzde 8,2’ye yükseldi. SO 500 içerisinde ilk 10 kurulu arasnda tek kamu
kuruluu EÜA oldu. EÜA 2009

ylndaki yerini geçen yl da korudu.
2009 ylnda altnc srada bulunan Ford
Otomotiv 2010 ylnda üçüncü sraya
yükseldi.
Dördüncü sradaki kurulu bir önceki
yl üçüncü olan OYAK Renault olurken,
bu irketi TOFA takip etti. 2010
ylnda önceki yla göre bir sra gerileyen Arçelik altnc srada bulunurken,
yedinci srada Aygaz, sekizinci srada
ERDEMR, dokuzuncu srada ÇDA
Çelik, onuncu srada ise SDEMR yer
ald. Sonuçlara göre, 2010 ylnda ilk 15
sanayi kuruluu içinde bir kamu, 14 özel
kurulu yer ald.

En fazla kâr eden kurulular
Aratrmaya göre, 2010 ylnda
2009’da olduu gibi en fazla kar eden
kurulu 4 milyar 850 milyon 920 bin 203
lira ile EÜA oldu.
En fazla kar eden kurulular arasnda

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@gmail.com

Ö

mür denilen yaam takviminde
insanolu için en önemli konu
salkl olmaktr. Salk; insann
bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak
kendisini rahatsz edecek herhangi bir
sorununun olmamasdr. Her insan
kendi hayat anlayna göre kendisine
bir yol haritas çizmeye çalr, Hayata
dair planlar yapar, hedefler koyar
ve sonra bunlar gerçekletirmek
için elinden gelen gayreti gösterir.
Ancak, yaadkça hayatta birçok eyin
insanolunun elinde olmadn anlar.
Aslnda bütün insanlarn hayat ilahi
güç tarafndan düzenlenmitir. nsanlara
verilen roller bellidir. nsanolu ite
kendisine verilen bu rolleri oynamaya
çalmaktadr.
Salkl olduumuz zaman ölüm hiç
aklmza gelmez. Hiç ölmeyecekmi
gibi dünya nimetlerinden zevk almaya
gayret eder, büyük bir hrs ve azimle
koyduumuz hedeflere ulamaya
çalrz. Ancak bir gün hastalanp,
insanolu için kaçnlmaz son olan
ölüm aklmza geldiinde her eyin
bo olduunu, önemli olann salk
olduunu hatrlarz. Buna ramen yine
de salmz yitirmek pahasna baz ileri
yapmaktan geri kalmadmz görürüz.
Her sabah elimizi yüzümüzü ykamak
için aynann karsna geçtiimizde u
hususu hatrlamalyz. Bu bedende
hissettiimiz, tadmz can bile bize ait
deildir. Bize emanet olarak verilmitir.
Zaman geldiinde bu emanet gerçek
sahibi tarafndan alnacaktr. te o gün,

lyon 369 bin 534 lira ile ikinci srada yer
alrken, vergi öncesi dönem karnda açk
ara ile ilk iki sray kamu kurulular ald.
Üçüncü srada 929 milyon 422 bin 37
lira ile TÜPRA bulunurken, dördüncü
srada Ford Otomotiv, beinci srada Philsa Philip Morris Sabanc, altnc srada Eti
Maden letmeleri yer ald. Listenin yedinci srasnda Anadolu Efes Biraclk, sekizinci srasnda Arçelik, dokuzuncu srasnda
OYAK Renault, onuncu srasnda ise Türkiye Kömür letmeleri Kurumu yer ald.
En fazla kar eden ilk 10 kurulu arasnda 4
kamu kuruluu bulunurken bu say 2009’a
göre bir adet artt.

hracatn ampiyonu
Son yllarda olduu gibi 2010 ylnda
da SO 500 kapsamnda en fazla ihracat
yapan ilk on kuruluun tümü özel sektör
kurulular oldu.
2010 ylnda 2009 ylnda olduu gibi
en fazla ihracat yapan kurulu 3 milyar
236 milyon 949 bin dolar ile OYAK
Renault olurken, ikinci srada 2 milyar
849 milyon 93 bin dolar ile TÜPRA,
üçüncü srada ise 2 milyar 643 milyon
720 bin dolar ile Ford Otomotiv yer
ald.

Herkes için
önce salk

dostlarn omzunda bir tabut, içinde
cansz bir beden ebedi istirahatgaha
gidiyor olacaz. O tabutun içinde
dünya nimetlerine ait hiç birey yoktur.
Peki ne vardr? Bir günahlar, birde
sevaplar vardr. te bu nihai gerçei
görerek yaammz sürdürmeliyiz.
Felsefe ile biraz ilgisi olan her insan
Eflatun’un kim olduunu bilir. Bir gün
dostlar Eflatun’a insanlar hakknda ne
dütüünü sormular.
Eflatun öyle cevap
vermi.”nsanlar çocukluktan
sklrlar ve büyümek için acele
ederler….. Ne varki daha sonra
çocukluklarn özlerler. Para
kazanmak için salklarn
kaybederler…Geri kazanmak için
para öderler. Yarndan endie
ederken bu günü unuturlar….. Bu
sebeple ne bugünü nede yarn
yaayamazlar. Hiç ölmeyecekmi
gibi yaarlar…. Ancak hiç

yaamam gibi ölürler.”
te ünlü bir felsefeci ve düünür
olmann ayrcal bu ifadelerde
sakldr. Sayfalarca anlatlacak bir
konuyu birkaç cümlede özetlemitir.
Yine dostlar Eflatun’a, peki üstat siz
ne düünüyorsunuz? nsanlara ne
yapmalarn önerirsiniz? Diye sormular.
Eflatun; “Kimseye kendinizi
sevdirmeye çalmayn…..
Yaplmas gerekli olan tek ey
sadece kendinizi sevilmeye
brakmaktr.” diye cevaplamtr.
Bütün bu yazlanlar ve söylenenler
çerçevesinde hayatn asl amacnn ne
olduunu, insann neden yaratldn
sorgulamay düünebilir, hatta hayat
anlamsz bulabilirsiniz. ayet böyle
bir düünceye kaplrsanz ite esas
anlamszlk bu olur. Sonu ölümle
bitecek olan ksa süreli insan hayat
ancak insanla hizmet etmekle anlam
kazanr. Ne demi Ziya Paa; “Eek

Listenin dördüncü srasnda TOFA,
beinci srasnda ise Arçelik bulunuyor.
Altnc srada isminin açklanmasn
istemeyen bir kurulu yer alrken, yedinci srada Vestel, sekizinci srada
ÇDA, dokuzuncu srada Petrol Osi,
onuncu srada da Haba yer ald. En
fazla ihracat yapan 10 kuruluun Türkiye ihracat içindeki pay 2009 ylnda
yüzde 13,3 iken 2010 ylnda bu oran
yüzde 16,6’ya yükseldi. 2010 ylnda
Türkiye ihracatnda dolar olarak yüzde
11,5’lik art yaanmasna karlk SO
500 ihracatndaki art yüzde 16,3 oldu.
2010 ylnda SO 500 ihracat içinde en
büyük paya sahip olan sektör yüzde 26
ile Tat Araçlar Sanayi oldu.

lk 50 kuruluun paylar
lk 500’de ilk 50 sanayi kuruluunun
üretimden satlar içerisindeki pay
2009’da yüzde 48,5 iken 2010 ylnda
yüzde 49,8’e yükseldi.
Üretici yatlaryla brüt katma deerde
ilk 50 kuruluun 2010’daki pay yüzde
53,8 oldu. 2010 ylnda ilk 50 kuruluun
dönem kar ve zarar toplam içindeki
pay yüzde 55,3 olarak gerçekleirken
dönem kar ve zarar toplam 2009 ylna
göre 14,2 puan art gösterdi. Geçen yl
ilk 50 kuruluun ihracat içindeki pay bir
önceki yla göre artarak yüzde 50,1’den
yüzde 51,4’e yükseldi. Çalanlar says
açsndan ise ilk 50 kuruluun pay 2010
ylnda yüzde 30,7 oldu.

ölür semer kalr, insan ölür eser
kalr.” nsanlarn yaamlarna anlam
kazandrmalar öldükten sonra, ölmez
bir eser brakabilmeleri ile mümkündür.
Paralar ile dünyada her eyi satn
alabileceklerine inanan zenginler, hasta
yatana dütüklerinde, para ile satn
alnamayacak baz eylerin olduunu
anlamak zorunda kalrlar. Aslnda
zenginlik ; “Çok eye sahip
olmak deil, en az eye ihtiyaç
duymaktr.” diye tanmlanr.
Salk, sahip olduumuz varlklar
anlaml klan bir unsurdur. Varlklarmz
arasndan onu çekip aldmz zaman,
geri kalan her ey anlamsz kalr. Salk
olmadkça, ne parann ne tahtn, nede
baka bir maln hiçbir önemi yoktur.
Bunu Osmanl mparatorluu’nun
ünlü padiah Kanuni Sultan
Süleyman u güzel sözle ifade
etmektedir. “Dünya’da muteber
bir nesne yok devlet gibi, olmaya
bir devlet cihanda bir nefes shhat
gibi.”
Salkl toplum, salkl bireylerden
oluur. Toplumsal salmz
koruyabilmek için, toplumu meydana
getiren bireyler olarak, beden, ruh
ve düünce salmz korumal ve
deerini bilmeliyiz. Bu vesile ile bütün
okuyucularma beden, ruh ve düünce
yönüyle salkl bir ömür dilerim.
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Bezci, Bakan Ylmaz’dan destek istedi
Ankara Ticaret Odas
Bakan Salih Bezci,
ATO olarak Ankara için
gelitirdikleri projelere
Kalknma Bakan Cevdet
Ylmaz’dan destek
istedi.

A

TO’dan yaplan yazl açklamaya
göre, ATO Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Kalknma Bakan Cevdet Ylmaz’ makamnda ziyaret eden Bezci,
Ankara için çeitli projeler gelitirdiklerini
belirterek, “Bu projelerimizin ulusal kalknma planlarnda yer almas bize güç ve cesaret verecektir” dedi. Bu projelerden birinin
de “Uluslararas Ankara Alveri Festivali”
olduunu belirten Bezci, Bakan Ylmaz’dan
projeye destek vermelerini talep etti.
ATO olarak hem hükümetin 2023 yl vizyonunu hem de Ankara için açklanan projeleri desteklediklerini ve gerçeklemesini heyecanla beklediklerini kaydeden Bezci, “Bu
projelerin içinde olmak istiyoruz” dedi.

Savunma sanayi
kümelenmesine tevik istedi
Akyurt’ta yaplmas planlanan Uluslararas Fuar Merkezi hakknda ayrntl bilgi

veren Bezci, ulamn kolayca salanmas
için fuar merkezi ile e zamanl olarak metro
yaplmas gerektiini bildirdi. Esenboa’dan
Çevre Yolu’na alternatif bir yol planlanmas gerektiini de ifade eden Bezci ayrca,
Ankara’dan yurtd uçularnn artrlmasn
talep etti. Bezci, Ankara’nn Kazan ilçesindeki Savunma Sanayi Kümelenmesi’nin topyekun tevik kapsamna alnmas önerisinde
bulundu. Bürokratik ilemlerin azaltlmasn
da isteyen Bezci, Berlin ve Moskova fuarlarna Ankara Valisi ve belediye bakanlaryla birlikte katlacaklarn belirterek, Bakan
Ylmaz’ da davet etti.
Bezci, son yllarda Türkiye’de planlama
anlaynda önemli deiiklikler yaandn,
bölge kalknma ajanslar araclyla meslek
kurulularnn da planlamada etkin rol almaya baladn vurgulad. Ulusal kalknma
planlar hazrlanrken meslek kurulularnn
taleplerinin de dikkate alnmasn talep eden
Bezci, unlar kaydetti:
“Kamu yararna çalan meslek odalar
olarak tevik ve yönlendirme politikalar belirlenirken, bizlerin de olumlu yönde görü
bildirerek katkda bulunabileceimize inanyoruz. Hem kendi özel sektörümüzü hem
de yabanc sermayeye verilecek en önemli
tevikin, onlarn önündeki engelleri kaldrmak ve önünü görmelerini salamak olduunu düünüyoruz. Türkiye’de i ve yatrm
yapanlar artk uzun vadede önünü görebiliyor, ileriye yönelik yatrmlarn yapabiliyor.

Bundan sonra ehirlerimizin ve ülkemizin
kalknmasnn önünde duran engelleri kaldrmamz gerekiyor.”

“Ankara’y 1. ligde
oynatalm”
Kalknma Bakan Ylmaz da, eskiden tevik kapsamnda olmayan Ankara’nn imdi
1.derece tevik kapsamnda olduunu belirterek, “Siz taleplerinizi iletin. Birlikte çalalm. Ankara ile Türkiye’yi 1’inci ligde
oynatalm” dedi.
12 sektörde yaplan yatrmlarda bölge ve
il ayrm gözetmediklerini ifade eden Ylmaz, bu sektörlerde yatrm yapanlarn
her zaman tevik kapsamnda olduklarn kaydetti. 26 bölgede kalknma ajans
kurduklarn, bunlardan bir tanesinin de
Ankara’da olduunu kaydeden Ylmaz,
Ankara’nn sadece bir il deil bölge olarak kabul edilmesi gerektiini bildirdi. Bu
balamda Ankara Kalknma Ajans’nn
“örnek ajans” olmasn isteyen Bakan Ylmaz, u noktalara deindi:
“Ankara Kalknma Ajans’nda nitelikli
kadrolar var. Onlardan yararlann. Aratrma yaptrn, çaltrn. Ankara Kalknma
Ajans yatrm çekmek için de çalmal.
Bürokratik ilemleri azaltc faaliyetlerde
de bulunmal. Yatrmc geldii zaman
destek osleri tek elden ilemleri yürüterek yatrmcya kolaylklar salamal.”

ATO Baakan
Salih BEZC

“Ankara’nn potansiyelini
hareket geçirin”
ATO heyetinden, Berlin ve Moskova fuarlarnda Ankara’y tantmalarn ve yatrmc
gelmesi için özel gayret göstermelerini isteyen Ylmaz, “Asl tevik ilin kendi potansiyelidir. Biz elbette destek vereceiz ancak
Ankara’nn potansiyellerini harekete geçirin” dedi.
Bakan Ylmaz, Ankara Valisi Alaaddin
Yüksel’in turizm bölgesinden gelen, çalkan bir vali olduuna da dikkati çekti. ATO
Bakan Bezci, Bakan Ylmaz’dan, Ankara
Kalknma Ajans’nn önümüzdeki günlerde
yaplacak ilk toplantsna bakanlk etmesini
istedi. Ylmaz da uygun bir zamanda bunu
gerçekletirerek Ankara hakknda kapsaml
bir deerlendirme yapmak istediini belirtti.

AFS, havalandrmada dünya lideri olmay hedeiyor
Modern teknolojisi ve üretim kapasitesi ile alannda Avrupa’nn en büyük tesisi olan AFS Boru Sanayi
A.., 100’e yakn ürün çeidi ile müterilerine geni bir ürün yelpazesi sunuyor.

D

ünyann önde gelen exible hava
kanal üreticilerinden biri olan
AFS Boru Sanayi A.., müteri
gözü ile görmeye çalarak, müteri talepleri dorultusunda üretim yapmaya
devam ediyor.
Firmann Türkiye’de kendi alannda
lider bir kurulu olduunu belirten AFS
Genel Koordinatörü Zahid Poyraz, öz
kaynaklar ile büyüyen ve emin admlarla yola devam eden AFS’nin, sektörde
güvenin ve kalitenin simgesi olduunu
vurgulad. AFS’nin modern teknolojisi
ve üretim kapasitesi ile Avrupa’nn en
büyük tesisi olduunu kaydeden Poyraz,
havalandrma kanal alannda dünya lideri
olmay hedeediklerini söyleyerek, “ Öz
kaynaklarmz ile tüm dünya için üretmeye çalyoruz” dedi.

Geni ürün yelpazesi
AFS’nin yüze yakn ürün çeidi ile
geni bir ürün yelpazesine sahip olduunu kaydeden Poyraz, “Kendi üretimimiz
olan exible hava kanallarnn yan sra
distribütörlüünü yaptmz fanlar, hz

anahtarlar, sensörler, hava perdeleri ve
enerji/s geri kazanm cihazlar ile havalandrmaya dair tüm ürünleri bünyemizde bir araya getirdik. Böylelikle ‘Havalandrmaya dair ne varsa hepsi bir arada
AFS’de’ misyonumuzu yerine getirdik”
diye konutu.
AFS’nin havalandrma sektöründe her
zaman ilklere imza atan bir rma olduuna dikkat çeken Poyraz, “ nsan yaam
için önemli bir yap ta olan hijyen konusunda önemli bir yatrm gerçekletirdik. zoleli ve izolesiz Anti Mikrobiyal
Alüminyum Flexible Hava Kanallar ile
sektöre yeni bir soluk getirdik. Bu özelliimiz ile ngiltere’deki IMSL laboratuar ve talyan Salk Bakanl tarafndan
sertikalandrldk” dedi.
En hijyenik, en yenilikçi ve en ideal
ürün gam ile yurt içi ve yurt d piyasalarda yerini alan AFS’nin, 60’a yakn ülkeye ihracat yaptn ifade eden Poyraz,
“20 yldr dünyann ve Türkiye’nin dört
bir yanna AFS kalitesi ve güvencesini
yaymann hakl gururunu yayoruz. Bu
gururu gelecekte de yaamak en büyük
arzumuz. Bugün Amerika’dan Afrika’ya,
Avrupa’dan Yeni Zelanda’ya kadar yaklak 60 ülkeye ihracat yapyoruz. Uluslar aras piyasalarda ürün satabilmek için
uluslar aras standartlarn öngördüü dorultuda üretim yapyor ve kalitemizi sertikalandryoruz. Kendimizi müterinin

yerine koyarak kaytsz artsz müteri
memnuniyetini hedef alyoruz” dedi.

Dünyann en yüksek kulesinde
AFS hava kanallar tercih edildi
634 metre yükseklii ile dünyann en
yüksek kulesi olan “Sky Tree” nin havalandrma kanallarnda AFS ürünleri tercih
edildiini belirten Poyraz, Tokyo’da ina
edilen ve 65 milyar Yen’e mâl olan Sky
Tree ve i merkezlerinde AFS’nin üretimi olan Alüminyum Flexible Hava Kanallarnn kullanldna dikkat çekerek,
“Japonya’nn en uzun yaps olan Sky
Tree’de bizim ürünlerimiz tercih edildi.
Tokyo Sky Tree, Dubai’de bulunan 828
metre yüksekliindeki Burj Khalifa yapsndan sonra dünyann en uzun 2. yaps
durumunda. Sky Tree projesi ne ilk ne de
son projemiz. Queen Mary 2 Transatlantik gemisi, Dubai’deki The Palm Jumeirah, Philip Morris talya, Blue City Shopping Mall Polonya, The Westeld Centre
London, Upim Megastore talya gibi dünyann pek çok ülkesinde yüzlerce önemli
projede yer aldk. Sky Tree projesinde

de AFS ürünlerinin tercih edilmesi bize
gurur verdi. AFS her zaman kaliteye ve
eksiksiz hizmete önem verdi. Kalite bizim için vazgeçilmez oldu. Yurtdndaki
distribütörlerimiz de kaliteye ve hizmete
önem verdi, etkin ve saygn oldu. Bu nedenle AFS büyük projelerde her zaman
yerini almtr ve almaya da devam edecektir” dedi.

AFS en fazla faydal model
bavurusu yapan kurulu oldu
AFS, en fazla faydal model bavurusu
yapan kurulu olma konusunda da liderlii
göüsledi. Hacettepe Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Teknokent A. tarafndan
bu yl 2. düzenlenen Patent Günleri 2011
kapsamnda ödüle layk görülen AFS, 2010
ylnda Ankara’da en fazla faydal model
bavurusunda bulunan kurulu oldu. Zahid
Poyraz, kurulularnn 20. ylnda bu ödülü
almaktan dolay gurur duyduklarn ifade
ederek, AFS’yi daha da ileri seviyelere tayabilmek için var güçleri ile çalacaklarn
söyledi. Gerek patent ve marka gerekse faydal model üretimlerinde sanayi kurulularnn daha fazla
çaba göstermesi
gerektiine dikkat çeken Poyraz,
Türk sanayisinin
bu güce sahip olduunu vurgulad.
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Mesleki eitimde “OSTM Modeli”
Gazi Üniversitesi

Meslek
garantili kurslar

OSTM Meslek
Yüksekokulu, sanayinin
tam göbeindeki

G

azi Üniversitesi OSTM
Meslek Yüksekokulu’nda
verilmeye
balanacak
olan kurslarn büyük bir ilgi görmesi bekleniyor. Açlacak olan
kurslarn konu balklar:

yerlekesi, sanayicinin
ihtiyacna göre
belirlenmi eitim
bölümleri ve mezuniyet
sonras i garantisiyle
örencilerine önemli
frsatlar sunuyor. Okul
Müdürü Doç. Dr. Behçet
Gülenç, OSTM OSB
içinde Çraklk Meslek
Okulu, Meslek Lisesi ve
Meslek Yüksekokulunun
oluturduu eitim
birliini “Mesleki
Eitimde OSTM Modeli”
olarak tanmlyor.

Gazi Üniversitesi
Ostim MYO Müdürü
Doç. Dr. Behçet GÜLENÇ

2

009 ylnda OST M OSB ve Gazi
Üniversitesi arasnda yaplan bir protokolle kurulan ve önümüzdeki öretim ylnda ilk mezunlarn verecek olan Gazi
Üniversitesi OST M Meslek Yüksekokulu,
alannda son derece iddi al. Bünyesindeki 5
farkl bölüme 386 örenci almaya hazrlanan
OST M MYO’nun Müdürü Doç. Dr. Behçet
Gülenç, okul bölümlerini öyle anlatt:
“Okulumuzdaki mevcut bölümler Endüstri Ürünleri Tasarm Program, Mekatronik
Program, Elektrik Enerjisi Üretimi, letim
ve Datm programdr. Bu eitim döneminde ise kaynak teknolojisi ve lastik ve
plastik teknolojisi ile ilgili 2 yeni bölüm açtk. Yeni bölümlerimiz sanayicilerin istekleri
dorultusunda açld. Ankara Sanayi Odas
ve Plastik Kauçukçular Odas bu alanlarda
açlacak bölümlerin faydal olaca görüünü ilettiler bize. Bunlarla birlikte Petkim gibi
büyük kurulular da bu bölümler için destek
verdiler.”
Okulda açlacak bölümleri belirlerken

sanayicinin ihtiyaçlarn göz önüne aldklarn söyleyen Gülenç, bu anlamda sektörün
ihtiyaçlar hakknda meslek odalaryla görüerek açlacak bölümlere karar verdiklerini
belirtti.

"Mesleki eitim ara
eleman ihtiyacn karlar"
Türkiye’de mühendislik eitiminin de,
teknoloji fakültelerinin kurulmas ile deimeye baladn söyleyen Gülenç, bu
noktada ara eleman yetitirme konusunda
meslek okullarna çok i dütüünü söyledi.
Gülenç,“Mühendisler beyaz önlük giymek
istiyor. Meslek yüksek okullarnn görevi
mühendisle çalan arasnda köprü olacak ara
elemanlar yetitirmektir. Bizler hem bir mühendis gibi konusuna hâkim, hem de bir bir
içi gibi tezgâhn bana geçip üretim yapabilecek nitelikte elemanlar yetitiriyoruz. Bu
elemanlar her türlü teknolojik bilgiye sahip,
pratikte uygulamay bilen elemandr. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanmz Sayn Nihat
Ergün’ün sanayi bölgelerindeki mesleki eitime yönelik yapt açklamalar da bu anlamda
çok önemlidir.” eklinde konutu.

"Staj ve istihdam
konusunda skntmz yok"
YÖK’ün mesleki eitim konusunda ald kararlar sonrasnda 6 eitim döneminin
4’ünün eitim, 2’sinin ise staj olarak uygulanacan da hatrlatan Gülenç, bir organize sanayi bölgesi içinde kurulmu bir okul
olarak bu konuda hiçbir skntlar olmadn dile getirdi. Her örenciyi alanna uygun bir iletmeyle eletirdiklerini söyleyen
Gülenç, “Örenciler o rmalara gidiyorlar,
iletmeyi inceliyorlar, çalyorlar, katkda
bulunuyorlar, sohbet ediyorlar ve ufuklarn gelitiriyorlar. Bazen stajyeri bir yük gibi
gören rmalar bile, örenciden memnun kalarak rmada i teklif ediyorlar. Bu sayede
birçounun mezun olduklar zaman da ileri
hazr oluyor. Örnein mekatronik bölümü
örencilerimizin yarsnn, henüz mezun bile
olmadan ileri hazr durumda. Mezun istihdam konusunda birçok üniversitenin önündeyiz” dedi.

"Mesleki eitimde 'OSTM
Modeli' oluturuyoruz”

eitim konusunda çok duyarl olduunu belirten Gülenç, OST M’deki mevcut
kurumlarn ibirlii ile OST M mesleki
eitimde bir model olma durumuna geldiinin altn çizdi. Gülenç bu modeli öyle
açklad: “Bir sürü organize sanayi bölgesi var ama içlerinde meslek yüksek okulu
yok, meslek lisesi yok. OST M organize
sanayi bölgesi içinde ise çraklk meslek
okulu, meslek lisesi ve meslek yüksek
okulu var. Bu kurumlar birbiriyle sürekli
irtibat ve ibirlii halindedir. Ayn sektöre,
ayn sanayi bölgesinin içinde hizmet veren
kurumlar olduumuz ve yönetim ve eitim
ekipleri ile ayn camiadan geldiimiz için
ayn dili konuuyor ve birçok ortak projeye imza atyoruz. Sürekli ibirlii içinde
bir model oluturmu durumdayz ve bu
modeli de ‘Mesleki Eitimde OST M Modeli’ olarak tanmlyoruz.”

"Sanayicinin destei art"
Yaplan tüm bu çalmalar Türkiye sanayisinin geliimine katkda bulunabilmek adna
yaptklarn, tüm bu kurumlarn yetitirdikleri elemanlarn kalitesinin Türk sanayinin

kalitesini yükselteceini vurgulayan Gülenç,
bu yüzden sanayicinin de desteini beklediklerini belirtti. Gülenç; “Biz sanayicinin
maddi manevi desteini bekliyoruz. Bizim
örencilerimiz ii en yeni makinelerde örenirlerse, sahaya indiklerinde de yeni teknolojiyi biliyor olurlar, ama eski makinelerde
eitim alrlarsa teknolojinin gerisinde kalr
ve iletmeye de faydal olamazlar. Bu sebeple bizlerden tam anlamyla kaliye eleman
bekleyen sanayicinin biraz elini tan altna
koymasn istiyoruz. Atölyelerindeki kullanmadklar makineleri bile bize verseler çok
faydal bir i yapm olurlar. Tüm sanayicilerimizin desteini bekliyoruz” dedi.

Bütün OSB'lere Meslek Lisesi
Sanayi Bakan Ergün, OSB'lerdeki meslek
liseleri kurulma uygulamasnn hzla
yaygnlatracaklarn bildirdi.

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan
Nihat Ergün, organize sanayi bölgelerinde meslek liseleri kurmaya
baladklarn hatrlatarak, bu uygulamay
hzla yaygnlatracaklarn, ülkedeki bütün
OSB'lerde meslek liselerinin kurulmasnn
mümkün hale geleceini bildirdi.
Bakan Ergün, Türkiye'nin zenginlik
kaynann kendi genç nüfusu olduunu,
gençlerin iyi eitilmesi, onlarn zekalarnn ürünü olan teknolojik gelimelerin ön
plana çkartlmas halinde esas zenginliin bulunmu olacan söyledi. Ergün,
Türkiye'nin kalc bir rekabet avantaj salamas, rekabetçi bir ülke olabilmesi için
yüksek teknolojili ve yüksek katma deerli
ürünlere arlk vermesi gerektiine iaret
etti.
Bu anlay çerçevesinde OSB'lerde mes-

OST M OSB yönetiminin de mesleki

Elektrik Tesisatçl, Örtülü
Elektrot Ark Kaynakçl, Gazalt Kaynakçl, TIG(ARGON)
Kaynakçl, Doalgaz ve Petrol
Boru Hatt Kaynakçl, Bilgisayar Destekli Çizim-1, Bilgisayar
Destekli malat(MASTERCAM),
Kiisel Geliim ve Modern Yönetim Teknikleri, Tornalama,
Elektrikli Cihazlarn Bakm ve
Onarm, Teknik Resim, çi
Sal ve Güvenlii, Güzel Konuma Sanat, Halkla likiler ve
letiim

lek liseleri kurmaya baladklarn hatrlatan Ergün, önümüzdeki dönemde hzla bu
uygulamay yaygnlatracaklarn, böylece, ülkedeki bütün OSB'lerde meslek liselerinin kurulmas ve sanayiciyle mesleki
eitim arasnda dorudan doruya bir temas oluturulmasnn mümkün hale geleceini söyledi.
Bu uygulamay yüksek örenime doru da yaygnlatrmak, baz fakültelerinin
de OSB'ler içinde kurulmasn salamak
gerektiini ifaden eden Ergün, "Baz mühendislik fakülteleri, iletme fakültelerinin
OSB'ler içinde kurulmas, dorudan doruya bir takm Ar-Ge merkezlerinin de
OSB'ler içinde oluturulmas gibi çalmalar bizim bu dönem sanayicilerimizle birlikte atacamz admlar olacaktr" dedi.
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"THK mezununa i garantisi"
Ê Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Ünsal Ban, 77 adet uça ve 4 hava meydan olan

Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban



dünyadaki tek üniversite olduklarn belirterek,
“Bu yl Hava Ulatrma Fakültesi Pilotaj Bölümü ve
letme Fakültesi Sivil Hava Ulatrma letmecilii
olarak 2 bölümde eitim vereceiz.  garantili tek
üniversiteyiz” dedi.

3

Mart 2011’de kurulan Türk Hava
Kurumu Üniversitesi, bu yl ilk kez
2 fakülte ve 120 örencisi ile eitimöretim hayatna balayacak. lk etapta
Hava Ulatrma Fakültesi ve letme Fakültesi olarak 2 ana bölüm halinde eitime
balayacak olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Türkiye’nin ilk havaclk ve uzay
üniversitesi olacak.

Dünya’nn en iyi havaclk ve
uzay üniversitesi olma yolunda
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Bakan Osman Yldrm,
Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin dünyann en iyi “havaclk ve uzay” ihtisas
üniversitelerinden biri olacan söyledi.
Hedeerine ulaabilmek için büyük bir özveriyle çaltklarn ifade eden Yldrm,
“Bu amaçla üniversitemizin akademik ve
idari yapsn salam temeller üzerine ina

Ö

levent.eribol@ihale.com.tr

Levent B. ERBOL

etmekte; uzman ve bu alana gönül vermi
personelimizle çalmalarmz tüm hzyla
devam ettirmekteyiz. Üniversite’nin ihtiyac olacak tüm alt ve üst yap, araç-gereç
gereksinimleri ve eitim içerii titizlikle
hazrlanmaktadr. Ayrca, dünyann bu
alanda önde gelen üniversiteleri ile karlkl tecrübe ve birikimleri paylaabilmek
amacyla ibirlii çalmalar tüm hzyla
devam etmektedir” dedi.

“ garantili tek üniversiteyiz”
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ünsal Ban, 77 adet uça ve 4 hava
meydan olan dünyadaki tek üniversite olduklarn belirterek, akademili pilotlarn havaclk tarihine damga vuracan söyledi.
Ünsal Ban, “Havacla kaldmz yerden
devam edeceiz. Bu yl Hava Ulatrma Fakültesi Pilotaj Bölümü ve letme Fakültesi
Sivil Hava Ulatrma letmecilii olarak 2

Siz hangisisiniz?

nce onlara müteebbis dendi. O günlerde vagon deil lokomotif olmay
hedeflemi, ihtiyaçlar ve eksiklikleri
görmü, ne üretebilirim, ne satabilirim diye
düünen insanlard. Ülkede hiç bir ey yoktu.
Dahas temin eden de yoktu. Onlar buldu,
üretti, temin etti.
Daha sonra onlara giriimci dedik. Dünyayla
nasl yarrz, hangi ülkeye ne satabiliriz, onlardan daha kalitelisini üretebiliriz dediler. Ticaret
denilen ey çoumuz için birbirimize satmaktan
ibaretti, onlar tüm dünyaya satlabileceini
gösterdiler.
imdi, yeni nesil giriimciler aramzda.
Hiç bir ezberleri ve çerçeveleri yok. Yaratclk
peindeler. lerini büyütmek ve gelitirmek için
teknolojinin tüm imkanlarndan faydalanyorlar. Bazlar teknolojiyi kendilerine i konusu
yaptlar.  dünyasn nasl farkllatrabiliriz diye
urayorlar. Yalar 20lerin balarndan 80lere
kadar uzanyor. Nasl fark yaratrm, nasl katma deer yaratrm derdindeler. Dünyann dört
bir yanndaki müterileriyle saniyeler içinde
görüüyorlar, hiç görmedikleri müterilerine
mal satyorlar. Satn almlarn çok daha hzl ve
ekonomik yapabiliyor, maliyetlerini rakiplerinin
altna indirebiliyorlar.  hayat onlar için alp
satmak kadar kolay. Müteriyi de tedarikçiyi
de, daha kolay, daha hzl ve daha düük maliyetlerle bulabiliyorlar. Giriimcilerin aksine,
zaman ve mekan kavramlar yok. stedikleri her
yerden, istedikleri zaman ilerini takip edebiliyor ve yönlendirebiliyorlar.
Tüm bunlar yapmak için sadece bilgiye
erimekle snrl kalmyorlar ayn zamanda

bölümde eitim vereceiz.  garantili tek
üniversiteyiz. Sivil havayolu irketlerine
pilot yetitireceiz. Büyük bir pilot açmz var. Kendi bünyemizde de mezun olan
gençlerimizi alacaz” diye konutu.
Türkiye’de pilot eitimi ve havaclk iletmecilii eitim veren tek üniversite olduklarn söyleyen Ban, dünyada da bu dalda 37. üniversite olduklarn belirtti. Ban,
“Mezun olan her genç havaclk ve uzay sanayide var olabilecek. Önümüzdeki eitim
ylnda yer hizmetleri konusunda meslek
yüksek okullar açacaz. 86 yllk birikim
örencilerimizle yeniden vücuda gelecek”
dedi.

“Akademili pilotlar yetiecek”

bilgiyi anlaml hale getirip, kendi menfaatleri
için kullanmay da biliyorlar.
Örnein müteebbisler devlet ihalelerini takip
ederken, giriimciler takibi dergilerden ve bültenlerden takip etmeye baladlar. Yeni nesil
giriimciler kullandklar yazlmlar sayesinde
aradklar ihalelerden cep telefonlarna gelen
epostalar sayesinde haberdar olabiliyorlar.
Giriimciler satn alma tercihlerini tandklar
yada tandklarnn tavsiye ettii firmalardan
yana kullanrken, yeni nesil giriimciler mesafenin bir önemi olmadan, en iyisini en uygun
fiyata, üstelik giriimcilere kyasla çok daha ksa
sürelerde temin edebiliyorlar.
Ülkemizde ortalama irket yann 4,5 yl,
sadece DÖRT BUÇUK yl, olmas hepimize ne
kadar müteebbisin giriimci olduunu ve ne
kadar giriimcinin de yeni nesil giriimci olaca
hakknda bir ipucu veriyor olmal.
Müteebbislerin bazlar giriimci oldu.
Giriimcilerin ise bazlar yeni nesil giriimci
olacaklar.
Dünya bugüne kadar döndüü gibi bugün de
dönmeye devam ediyor. Üstelik eskisine göre
çok daha büyük bir hzla. Bazlar için dünya
çok daha küçük.
Artk aramzda müteebbisler yok. Bazlar
giriimci oldu, baz giriimciler de onlarn brakt boluu doldurdu. Bu cümlenin gelecekteki
ekli, “yeni nesil giriimciler, giriimcilerin brakt boluu doldurdu” olacak.
Asl soru u; Yeni nesil giriimcilere yer mi
açacaksnz, yeni nesil giriimcilerden biri mi
olacaksnz.

Türkiye’de ilk kez pilotlarn akademik
kariyer yapabileceklerini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Ünsal Ban, örencilerin okul
hayatlar boyunca 260 saat uçu yapacaklarn söyledi. Ana hedeerinin Türkiye’nin
ça atlamasna katkda bulunmak olduunu
ifade eden Ban, “Hiç kimsenin üretemediini biz üreteceiz. Önümüzdeki yl yabanc

örencide alacaz. Bir ara formül bulacaz
ve 1-2 yl sonra, bizim örencilerimizi daha
düük maliyetlerle okutabileceiz. Bir sonraki
eitim ylndan itibaren astronot, host-hostes,
bilet eleman, yer hizmetleri elemanlarn da
bizim üniversitemiz yetitirecek” diye konutu.

“Örenciler çifte diplomaya
sahip olabilecekler”
Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde
eitim gören örencilerin isterlerse 2 yl
Newyork’ta okuyabileceklerini de belirten
Ban, “Dünyann saygn ve önde gelen üniversitelerinden biri olan Vaughn College ile
yaplan akademik ibirlii ile iki üniversite
arasnda öretim eleman ve örenci deiim imkân, aratrma ibirlii ve kuruldu.
Örencilerimiz isterlerse son 2 yllarn
burada okuyabilecekler ve çifte diplomaya
sahip olabilecekler. Bu bir örenci deiim
program deil. Mezun olan pilotlarmz
çift diplomaya sahip olacaklar” eklinde
konutu.

AKSA, Urfa’da üretime geçti

A

KSA Enerji Üretim A, toplam 270 mw gücünde olacak
Urfa Doalgaz Enerji Santrali yatrmnn ilk aamas
olan 120 mw’lk üretim kapasitesinin tamamlanmasnn
ardndan üretime geçti. Rasa Enerji Üretim A’nin anlurfa
Doalgaz Enerji Santral ilk aama yatrmnn ardndan bölgenin ihtiyac için elektrik üretmeye balad.

Van OSB’de seçim heyecan

V

an Organize Sanayi Bölgesi müteebbis heyet üye
seçimi yapld. Her iki ylda bir yaplan ve çekimeli geçen seçime iki liste ile girildi. Sinan Hakan ve
Abdulah Arvas bakanlndaki iki listenin yart seçim
öncesi oluturulan divan bakanlna Ömer Yavuzcan,
kâtip üyeliklere Yavuz Yaar ve Hasan Ölmez seçildi.
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ÇESAN’n hede dünya markas olmak
• ÇESAN Sat ve Pazarlama Direktörü Aygün Karamanolu, sektörde 26 yl akn i tecrübesine
sahip olan ÇESAN’n, Asfalt Plenti üretimi konusunda rakiplerine göre en büyük artsnn, üretimin
tamamn kendi tesislerinde gerçekletirmesi olduunu belirtiyor.

O

stim OSB’de kurulu Çesan rmasnn Çevre Sal Sat Yönetmeni Aygün K. Karamanolu, ÇESAN olarak teknolojik donanm ve üretim
kapasitesine yaptklar yatrmlarla dünya
markas olmay hedeediklerini söyledi.
1995 ylnda asfalt plenti tesisleri imalatna baladklarn belirten Karamanolu,
“Dünyada ve Türkiye’deki i hacminde
yaanan youn gelimeler ve talepler karsnda, Kasm 2006’da 24 000 m²’lik te-

sislerimize tandk. Bu tesislerde dünyada
ilk defa üretilen 300 t/sa kapasiteli mobil
asfalt plenti üretimini gerçekletirdik.
Yine Türkiye ve dünyada ilklerinden olan
450 t/sa kapasiteli asfalt plenti üretimini
ÇESAN olarak gerçekletirdik” dedi.
Ankara’y Avrupa’nn asfalt plenti üretim
merkezi haline getirdik…
irket vizyonunu ‘Dünya markas olmak’ diye özetleyen Karamanolu, pazar
ve yenilikleri çok sk takip ederek hedefledikleri noktay her yl bir adm daha ileri
götürdüklerini belirtti. Ayrca Karamanolu, 2011 ylnn ilk yarsnda belirledikleri
sat hedenin oldukça üstüne çktklarn ve artk ‘Ankara’y Avrupa’nn asfalt
plenti üretim merkezi haline getirdiklerini’
ifade etmekten gurur duyduunu belirtti.

%100 yerli üretim ve
müteri memnuniyet

ÇESAN
Sat ve Pazarlama Direktörü
Aygün Karamanolu

Piyasalar tedirgin
Dünyada yaanan ekonomik ve politik gelimeler canmz skmaya devam ediyor. Merkez Bankas dünyadaki krizin ülkemize olan
etkisini hafifletmeye yönelik tedbirler alyor.
Tedbirler iki konuda bamzn aryacan
gösteriyor:
Piyasada durgunluk olabilir, scak para ülkemizi terk edebilir.
Merkez Bankas, para piyasalarn yönlendirirken temel para politika arac olarak ksa
vadeli faiz oranlarn kullanmaktadr. Bunun
temelinde de sinyal etkisi vardr. Merkez
Bankalar bu sinyal etkisi ile toplam talebi

Abdullah ÇÖRTÜ

acortu@hotmail.com

KOB’ler ve GP
Küçük iletmelerin borsaya açlmas için
düzenlenen “Gelien letmeler Piyasas
(GP)” konusunda KOB sahiplerimizi bilgilendirici pratik bir yaz kaleme almak niyetindeydim. Fakat gündem dnda kalmak da
istemiyorum. Piyasalarn huzursuz olduu
bir dönemde KOB’lerin GP’te hisse senetlerinin bir ksmn halka açmas konusunu
gündem yapmak, gündem dnda kalmak
mdr?
Aslnda KOB’lerimizi yönetim, sermaye ve
pazar açsndan güçlendirecek her türlü politika ekonomik altyapmz güçlendirecektir.
Alnan kararlarn amac ekonomimizin güçlenmesi olduuna göre KOB’lerin borsaya
açlmas da gündem d bir konu olamaz.
Fakat yine de KOB’ler ve GP’le ilgili pratik
bir yaz yerine teorik çerçeve oluturmann
daha güncel olacan düünüyorum. Sonraki dönemlerde GP’le ilgili pratik bir yaz
yamay planlyorum.

Sektörde 26 yl akn i tecrübesine sahip olan ÇESAN, Asfalt Plenti tesisi üretimi konusunda rakiplerine göre en büyük
artlarnn, üretimlerinin tamamn kendi
tesislerinde gerçekletirmesinin olduunu
belirtiyor. Bunun yan sra geni bir yedek
parça stouna sahip olarak müteri memnuniyeti için en önemli unsurlardan biri
olan hzl yedek parça servisini de baar
ile yerine getirdiklerini ve %100 müteri
memnuniyetini saladklarn gözler önü-

ne seriyor.
Karamanolu, Sektörde yeniliklerin öncüsü ve %100 Türk üretimi olan
ÇESAN’n, Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Türkmenistan, Suudi Arabistan,
Irak, Cezayir, Tunus, Nijerya, Katar, Sudan, Libya’da baar ile çalan plentlerinin
yan sra, Rusya, Umman, Cezayir, Tunus,
Fas, Nijerya, Romanya ve Polonya’daki
temsilcilikleriyle Dünya’nn her köesinde
var olduunu, en hzl ve en kaliteli hizmeti verme konusunda iddial olduunu
vurgulad.
Karamanolu ayrca ; “Ürün yelpazesi
içinde yer alan asfalt plentleri göz önüne
alndnda ilk vurgulanan saatlik üretim
miktarlardr. ÇESAN; asfalt plentlerinde
taahhüt ettii kapasiteyi, zaman-üretim
ve verimlilik esasna dayal her tesisinde eksiksiz yerine getirirken; kendisi için
önemini her zaman vurgulad asgari bakm ve onarm maliyetleri ile uzun yllar
verimli hizmet vermeyi amaç edinmi. “
olduunu ekledi.

En önemli sorun
yass çelik piyasas
Asfalt plenti üretim sektöründe yaanan
en önemli problemlerin basnda youn
kullanlan hammadde olan yass çelik
piyasasndaki sorun olduunu söyleyen
Karamanolu, “Problemin detayna gir-

Piyasalarn gözü
KOB'ler

kontrol etmeyi, beklentileri etkileyerek piyasay
yönlendirmeyi amaçlar. Sinyal etkisinin gücü,
politikalardan arzu edilen sonuçlarn öngörüldüü ekilde ve öngörülen sürede alnabilmesini salar. Güvenin artmas sonucunda
faizler düer; borçlanma vadeleri uzar; Hazine
rahatlar. Kamu maliyesi ve bütçe dengesinde
görülen iyileme ile makro dengeler güçlenir,
ekonominin direnci artar. Ancak Piyasalar,
Merkez Bankas’nn fiyat istikrar dnda bir
amacnn bulunduunu alglarsa, güven kayb
yaanr.
Para ve Maliye Politikalar
ktisat kitaplar piyasalarn “miyop” olduunu iddia eder. Yani piyasalar genelde ksa
vadeli beklentileri alr ya da satar. Piyasalarn
zayf ve güçlü olduu dönemlerde, ksa vadeli
beklentilere paralel olarak, piyasadaki aktörler
gerçek deere bakmakszn ksa süreli reaksiyon gelitirirler.
Bu noktada para politikalar ile maliye politikalarnn uyumunun ve koordineli olarak
çalmasnn önemi ortaya çkar. Tabiri caizse
maliye politikalar miyop olan piyasann

gözünü açar ve politikalarn daha etkin, uzun
vadeli ve kalc olmasn salar. Fakat ülkemizde politikalar arasnda bir uyumsuzluk
görülmektedir. Mesela Merkez Bankas’nn
piyasay canlandrmak için faizleri indirdii
dönemde Maliye tarafndan piyasadan ne
kadar çok vergi toplandnn açklanmas
brakn Maliye politikasnn para politikasn
desteklemesini, kösteklemesi anlamna gelmektedir. Çünkü vergi toplamak piyasann
daralmas demektir. Durgunluk beklenen
bir konjonktürde tüketmeyin açklamas da
kafalar kartracaktr. Çünkü ülkemizde iç
talebin en önemli unsuru özel tüketim harcamalardr.
Maliye Politikalar,
KOSGEB ve KOB’ler
Ülkemizde irketlerin %99’unun
KOB’lerden olutuu dikkate alnrsa uygulanan politikalarda dikkate alnmas gereken
en önemli oyuncular KOB’lerdir. Özellikle
maliye politikalar oluturulurken KOB’lerin
dikkate alnmas, hatta politikalarn KOB’ler
üzerinden uygulanmas ekonomimizin güç-

mek gerekirse; Türkiye’de toplam çelik
üretiminin %80’i uzun ürünler %20’si ise
yass ürünlere yöneliktir. Üretim çeitleri
arasndaki bu dengesizlikten dolay; yass
çelik talebini karlamak için ithal ürüne
bavurmaktadr. Bu durumda üretimde
daha çok kullanlan yass çelik yatnda
ve tedariinde sorunlar olumasna sebep
olmaktadr” dedi.
Karamanolu sektördeki rekabetçilik
durumlar için de unlar söyledi: “Son
yllarda sektörün geliimi göz önüne alndnda rekabet koullar büyük deiim
göstermektedir. Asfalt plenti sektöründe;
yurtd üreticilerin yurtiçi pazara girileri hzlanm durumdadr. Bu giriler hem
yerel üretim; hem de tedarikçi boyutunda
gerçeklemektedir. Burada belirtilmesi
gereken önemli bir rekabet unsuru atlamamak gerekir, tedarikçi ile salanan
asfalt plentleri yüksek maliyetleri ve servis yedek parça süreçleri ile negatif bir
giri yapmaktadrlar. Ayrca son yllarda
Türkiye’de yol yapmlarna önem verilmesi sektörün geliiminde önemli rol oynamaktadr. Bu yol yapm süreçleri mevcut
müteri kitlesini arttrarak pazarn genilemesini salamasnn yan sra yllardr yol
müteahhitlii yapan rmalarn pazarlk
gücünü arttrmaktadr. Bu bilgiler nda
rekabet koullar hem yerli üreticiler, hem
de tedarikçiler açsndan sertleeceini öngörmek yanl olmaz.”
lenmesi amacn ksa yoldan salayacaktr.
Mesela KOB’lerin en üst destek kuruluu
olan KOSGEB’in salad destekler, maliye
politikasnn önemli aya neden olmasn?
KOSGEB’in KOB’lerin güçlenmesi için verdii
mücadele ve mütevazi katklarn etkinletirilmesi Merkez Bankas’nn para politikalarna
önemli destek salayacaktr. Böylece bir hamleyle istihdamn artrlmas, cari açn azaltlmas, sermaye piyasalarnn gelitirilmesi gibi
birden çok amaca ulamak mümkün olacaktr.
GP ve KOSGEB
KOB’lerimiz piyasalarn omurgasn oluturduu için ekonomik gelimelerden olumsuz
etkilenmeleri omurgamzn zarar görmesi demektir. Piyasalardaki ksa vadeli ar hareketlerden etkilenmeden KOB’lerimizin kalc bir
çözüm olan GP’i düünmelerini öneriyorum.
Bu arada KOSGEB’in, hisse senetlerini GP’te
halka arzeden KOB’lere 100 bin TL’ye kadar
tevik vererek balangçtaki maliyetlerin çok
önemli bir ksmn karladn hatrlatmak
istiyorum.
Amacm bir yandan ekonomik karar vericilerin KOSGEB üzerinden KOB’leri desteklemelerinin yaadmz konjonktür açsndan
ciddi bir enstrüman olacan hatrlatrken, dier yandan KOB sahiplerimizin KOSGEB’in
fonksiyonel teviklerinin farknda olmasn
salamaktr. Ekonomik olumsuzluktan hepimiz etkileneceimize göre, olumsuzluklar
gidermek de hepimizin sorumluluundadr.
31.01.2011 tarihinde bir firmann hisse senetlerini halka arz ettii GP’te hala ikinci bir
firmann bulunmamas tüm taraflarn tedbir
almasn gerektiren bir tablodur. Baarl
olmak istiyorsak baar merdivenini trmanrken ellerimizi cebimizden çkarmalyz…
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OSTM’e ‘üniversite’ övgüsü
2011 – 2012 öretim
ylnda ilk örencilerini
almaya hazrlanan
Yldrm Beyazt
Üniversitesi Rektör
Prof. Dr. Metin Doan,
OSTM’in yapt
çalmalarla birçok
üniversiteden daha
önde olduunu belirtti.

T

ürkiye sanayisinin en önemli üretim bölgelerinden olan OST M
Organize Sanayi Bölgesi, üniversitelerin de vazgeçilmez uygulama alan
ve i orta olmaya devam ediyor. Bakentin yeni üniversitelerinden Yldrm
Beyazt Üniversitesi de, özellikle salk
ve mühendislik alanlarnda yaplabilecek
ibirliklerini görümek üzere Ostim OSB
yönetimini ziyaret etti.
OST M OSB Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn tarafndan kabul edilen
YBÜ Rektörü Prof. Dr Metin Doan görümede, sanayinin ülke ekonomisi için
öneminden bahsetti. Doan, kendisinin de
sanayi merkezlerini çok iyi tandn ve
çocukluunun da Siteler bölgesinde geçtiini söyledi. Doan; “Oradaki yapy da
çok iyi bilirim. Hep üzülmüümdür. Çok
büyük bir potansiyel var orada ama bir

türlü kabuunu krp da geliemiyor. Bu
anlamda OST M çok iyi bir örnek. Siteler
OST M’den çok daha önce kurulmu olmasna ramen bu sçramay yapamam.
O yüzden bu iin ne kadar önemli olduunu da biliyoruz. Üniversite rektörlüüne
geçiim sürecinde de aklmdaki en önemli
proje, ülkemizdeki mevcut sektörlerle üniversiteyi buluturmakt. Özellikle öretim
üyelerinin gerçekten sanayinin içinde yer
almas, orada yaananlar hissetmesi, örencileriyle birlikte dorudan sektörlerin
içinde yer almalarnn önemini biliyoruz”
eklinde konutu.

“OSTM birçok
üniversiteden daha önde”
Ziyaret srasnda OST M’de yürütülen
projeler ve üniversite – sanayi ibirlikleri hakknda detayl sunumlar alan Doan, “Bu bilgiler nda görüyorum ki
OST M u anda ülkedeki birçok üniversiteden daha önde” dedi. Doan öyle
devam etti:
“Bu
toplant
sayesinde
bizler
OST M’in ne kadar yol alm olduunu
çok daha yakndan görmü olduk. Bize
göre OST M yürüttüü projeler, yapt bölgesel kalknma çalmalaryla u
anda ülkedeki pek çok üniversiteden bile
önde. Bizim hedemiz de bu çalmalarnzn içinde olmak, birlikte daha güzel
çalmalara imza atabilmek. Sektörel
ibirliine imtina eden, tepeden bakan,
zoraki baz projelerin içinde yer alan
bir üniversite olmak istemiyoruz. Biz

Bursa OSB 50’nci
yln kutluyor
Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesi olan ve daha
sonrakilere örnek tekil eden BTSO Organize Sanayi Bölgesi kurulu anlamasnn 50'nci yln kutluyor.

K

onuyla ilgili açklama yapan
BTSO OSB Yönetim Kurulu
Bakan Ali Uur, "2 Austos
1961 tarihli karara göre Türkiye'nin ilk
organize sanayi bölgesinin Bursa'da
kurulmas kabul edilmiti. Bölgemizin
50'nci yla ulamas bizler için olduu
kadar Bursa'mz açsndan da önemli
bir kvanç vesilesidir" dedi

Bursa sanayisinin temeli...
BTSO Organize Sanayi Bölgesi'nin
kurulmas ile Bursa'nn geleneksel
üretimden planl sanayilemeye, bir
baka deyile zanaatkârlktan sanayicilie geçiin de ilk admlarnn
atldn belirten Uur, "Bölgemiz
Bursa ekonomisinin gelimesinde çok
önemli bir rol üstlenmitir. Bunda
bölgemizde faaliyet gösteren fabrika-

larn çok önemli pay bulunmaktadr.
Nüfusu bakmndan ülkemizin 4'üncü
büyük keti olan Bursa'mz, ayn zamanda yine ülkemizin sanayi üretim
ve ihracat üssü konumundadr. Aslna
bakarsak, organize sanayi bölgemiz
sadece Bursa'mz ve bölgemiz için deil ülkemizin sanayilemesinde, bilhassa planl sanayilemesinde de öncü
olmu, bugün saylar 140'a yaklaan
organize sanayi bölgeleri tarafndan
hep örnek alnmtr. BTSO OSB ile
balayan organize sanayi bölgeleri
yaplanmas, o kadar baarl olmutur ki, Türkiye olarak artk yurt dna
OSB modeli ihraç eder duruma gelmitir" eklinde konutu.

kuruluumuzdan itibaren bu iin içinde
olmak istiyoruz. Tüm birimlerimizi de
bu mantk çerçevesinde planlayp kurmak istiyoruz. Bu yüzden, henüz yolun
çok banda olmamza ramen Kalknma Ajans’nn yapm olduu tüm eitimleri üstlendik, Ankara’daki tüm aile
hekimlerinin eitimlerini biz veriyoruz,
youn bakm hemireleri sempozyumu
yaptk, klinik aratrmalarla ilgili top-

lantlar yaptk. Elimizden geldii kadar,
kurulu aamasnda da olsak bu tip çalmalardan uzak kalmamaya çalyoruz.”
“Sanayi ile ibirlii bizim birinci önceliimiz” diyen Doan, toplantnn sonunda üniversite – sanayi ibirlii alannda lider konumda olan OST M gibi
bir yapyla ortak projeler gelitirmek
için sabrszlandklarn dile getirdi.

Lisanssz elektrik
üretme imkân
Kurulu gücü azami 500 kWe (kilovat enerji) olan
yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal üretim tesislerinde üretim yapacak gerçek veya tüzel kiiler lisans
alma ve irket kurma yükümlülüünden muaf olacak.

E

nerji Piyasas Düzenleme Kurumunun (EPDK) “Elektrik
Piyasasnda Lisanssz Elektrik
Üretimine ilikin Yönetmelii” Resmi
Gazete’de yaymland.
Buna göre, mikro kojenerasyon
veya kurulu gücü azami 500 kWe olan
yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal üretim tesislerinde üretim yapacak
gerçek veya tüzel kiiler lisans alma
ve irket kurma yükümlülüünden
muaf tutuldu. Yalnzca kendi ihtiyacn karlamak amacyla, tesis toplam
verimlilii Enerji Kaynaklarnn ve
Enerjinin Kullanmnda Verimliliin
Arttrlmasna Dair Yönetmelikte belirlenen deerin üzerinde olan kojenerasyon tesisi kuracak gerçek veya tüzel
kiiler de lisans alma ve irket kurma
yükümlülüünden muaf olacak.
Yönetmelik kapsamnda, her bir
tüketim tesisi için bir kojenerasyon
tesisi (s ve elektrik ve/veya mekanik
enerjinin e zamanl olarak üretiminin
gerçekletirildii tesis), ya da mikro
kojenerasyon tesisi (elektrik enerjisine
dayal toplam kurulu gücü 50 kWe ve
altnda olan kojenerasyon tesisi),ya da
yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal üretim tesisi kurulmas esas olacak.
Ancak datm sisteminde yeterli ka-

pasite bulunmas halinde bir tüketim
tesisi için birden fazla kojenerasyon
ve/veya yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal üretim tesisi ya da tesisleri
kurulmasna izin verilebilecek. Her
bir tüketim tesisi için kurulabilecek
yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal üretim tesisinin veya tesislerinin
toplam kurulu gücü 500 kWe’den fazla olamayacak. Bir gerçek veya tüzel
kii, uhdesindeki her bir tüketim tesisi
için sadece bir mikro kojenerasyon tesisi kurabilecek.
Yönetmelik kapsamnda üretim tesisi kuracak kiilerin üretim tesisleri
ile tüketim tesisleri ayn datm bölgesi içerisinde olmak zorunda olacak.
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hracatç Ankara’ya çkarma yapt
• Türkiye hracatçlar Meclisi Bakan Mehmet Büyükeki ve Yönetim Kurulu üyeleri, iki günlük
Ankara ziyaretinde 13 bakan ziyaret ederek hem “hayrl olsun” dedi, hem yeni anayasa
sürecine tam destek verdi, hem de ihracat odakl kalknma için önerilerini sundu.
ihracat odakl kalknma için önerilerini
sundu.
Türkiye hracatçlar Meclisi (T M)
Bakan Mehmet Büyükeki ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, kabinenin yarsn ziyaret
ederek yeni dönemde baarlar diledi. Heyet, Babakan Yardmcs Bekir Bozda,
Adalet Bakan Sadullah Ergin, Çalma
ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik,
Çevre ve ehircilik Bakan Erdoan Bayraktar, Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan
Mehdi Eker, Orman ve Su ileri Bakan
Veysel Erolu, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakan Fatma ahin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz, Ekonomi Bakan Zafer Çalayan, Gümrük ve Ticaret
Bakan Hayati Yazc, Kalknma Bakan
Cevdet Ylmaz, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün ve Kültür Bakan
Erturul Günay’ ziyaret etti.

TM Baakan
Mehmet BÜYÜKEK

T

ürkiye hracatçlar Meclisi (T M)
Bakan Mehmet Büyükeki ve
Yönetim Kurulu üyeleri, iki günlük Ankara ziyaretinde 13 bakan ziyaret
ederek hem “hayrl olsun” dedi, hem yeni
anayasa sürecine tam destek verdi hem de

“hracat stratejimizin yeni
hükümet programnda
olmas çok önemli”
Temaslar hakknda deerlendirme yapan
T M Bakan Mehmet Büyükeki, “Türkiye hracatçlar Meclisi’nin tüm sektörlerde
balatm olduu 2023 hracat Stratejisinin temel çktlarnn yeni Hükümetimizin
programna alnmasn ülkemizin uzun
soluklu rekabet gücünün gelitirilmesi aç-

sndan son derece önemli buluyoruz. Bu
balamda ihracat odakl rekabetçi bir ekonomi için hazrladmz önerileri de sayn
bakanlarmza sunduk” dedi. hracat ve d
ticaretin, ekonomik büyüme ve kalknmada merkezi rol oynadna dikkat çeken
Büyükeki, “500 milyar ihracat hedemiz
adna çalmalarmz hzla sürdürüyoruz.
Sadece talep veya ikayet eden bir yap
olmaktan çok çözüm önerilerimizi de sunuyoruz” dedi.

“hracatn büyümesi tüm
ekonominin çarpan etkisiyle
büyümesi demektir”
Büyükeki, ihracatn artmas ve nitelikli olarak gelimesinin üretim, istihdam ve
bölgesel kalknmay da tevik edeceinin
altn çizdi. Büyükeki, “ hracatn büyümesi, dier ekonomik unsurlarn da çarpan etkisiyle büyümesi demektir. hracat
sektörü bir ülkenin daha düük birim maliyetlere sahip olduu ve bol olan üretim
faktörlerinin youn ekilde kullanld
ürünlerde uzmanlamasna, karlatrmal avantajlar temelinde ticaret yaplmasna
imkan vermektedir” diye konuarak, rmalarn da bu süreçte modern teknolojiye
uyum ve kaliteli ürün üretme noktasnda
kendilerini gelitireceklerini bildirdi.

Anayasa çalmalarna destek
T M olarak, 61’inci hükümetin yeni
anayasa çalmalarnda her türlü destei
vermeye hazr olduklarn da vurgulayan
Büyükeki, ekonomik istikrar konusunda
en ufak bir endielerinin olmadn ifade
etti. Büyükeki, sivil ve özgür bir anayasa
için gerek iin mutfanda gerekse de ilgili her alanda ortak çalma yapmaya hazr
olduklarn belirterek, ziyaret ettikleri bakanlklarn itigal alanlarna giren konularla ilgili bir takm talep ve skntlar da
dile getirdiklerini bildirdi.

Sunulan rapordan balklar
T M Bakan Mehmet Büyükeki tarafndan bakanlara sunulan “ hracat Odakl
Rekabetçi Bir Ekonomi çin Öneriler” raporunda 2023 hedene giden yolda baary artracak maddeler ele alnd. Maddelerden bazlarnn balklar öyle:
“Yeni Bir Anayasa, makro ekonomik
politikalarda istikrarn korunmas, rekabetçi kur politikas, ihracatn üretim aamasnda desteklenmesi, tasarm, Ar-Ge ve
Ür-Ge’nin desteklenmesi, çevre yatrmlarnn desteklenmesi, enerjide ek maliyetlerin düzenlenmesi.”

“ükrederken, görevimizi de yapalm”
• ORSAD’n Geleneksel ftar Yemei Ostim’de düzenlendi. ASO Bakan Nurettin Özdebir
yemekte yapt konumada “Böyle bir ülkede yaadmz için ükrediyoruz, ama ülkemizin
dünyann parlayan yldz olmas için üzerimize düen görevleri de yapmalyz” dedi.

O

stim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici adam ve
Yöneticileri Dernei’nin her
yl geleneksel olarak düzenledii iftar
yemei bu yl da geni bir katlmla
gerçekletirildi. Batkent Lale Restoranda gerçekletirilen iftar organizasyonuna AKP Ankara Milletvekili ve
ORSAD Bakan
Özcan ÜLGENER

TBMM Salk Komisyonu Bakan
Prof. Dr. Cevdet Erdöl, AKP Ankara Milletvekili Emrullah ler, ASO
Bakan Nurettin Özdebir, OST M
OSB Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn, OST M Bölge Müdürü Adem
Arc, vedik OSB Bakan Hasan
Gültekin, AK Parti Ankara l Bakan ve Yönetim Kurulu üyeleri ve
MHP Ankara l Bakan ve yönetim
Kurulu Üyeleri katld.
ftarda ayrca Keçiören Belediyesi Güçsüzler Yurdu, Seyranbalar
Huzurevi Yal Bakm ve Rehabilitasyon Merkezi, Ümitköy Huzurevi Yal Bakm ve Rehabilitasyon
Merkezi, Süleyman Demirel Huzurevi Yal Bakm ve Rehabilitasyon
Merkezi, Demetevler Huzurevi Yal Bakm ve Rehabilitasyon Merkezi,
Öretmen Necla Kzlba Huzurevi
Yal Bakm ve Rehabilitasyon Merkezi, Atatürk Çocuk Yuvas, Demetevler Huzurevi, Sincan Erkek Yetitirme Yurdu, Gazi Erkek Yetitirme
Yurdu, Ankara Sevgi Evleri ve Çocuk Yuvas’ndan da katlmclar yer

ald.
ftarn ardndan konuan ASO
Bakan Nurettin Özdebir, “Allah’a
çok ükür ki böyle bir ülkemiz var.
Böyle nezih bir ortamda, güven
içinde, huzur içinde lokmalarmz
paylatk, birlikte olduk. Bu ne kadar büyük bir nimet” diye konutu.
Son yllarda özellikle Afrika’da yaanan ktla dikkat çeken Özdebir
unlar söyledi: “Bizler bu ülkede
huzur içinde yaarken sadece ‘çok
ükür’ demek ükretmek için yeterli deildir. ükür bu ekilde nimetin
kadrini bilmek ve onun hakkn yerine getirmektir. Biz acaba bu sahip olduumuz nimetlerin hakkn
verebiliyor muyuz? Biz ülkemizin
daha fazla gelimesi, güçlenmesi,
dünyann parlayan bir yldz olabilmesi için üzerimize düen görevleri yapabiliyor muyuz? Yaptmz
iin en iyisini yapabiliyor muyuz?
Yediimiz nimetleri bulamayanlara
yardm edebiliyor muyuz? Dünyann
gözlerini yumup kulaklarn tkad,
Afrika’daki ktlk felaketi karsn-

da bizler ne yapyoruz? Kendi ülkemizdeki muhtaçlara el uzatabiliyor
muyuz? Ancak bunlar yaptmz
zaman tam anlamyla ükretmi oluruz.”
Yemekte katlmclara hitaben bir
konuma yapan ORS AD Bakan
Özcan Ülgener de Ramazan aynn
anlay ve kardelik ay olduunu,
bu aylarda fakirlerin ne durumda
olduunun da çok iyi anlaldn
söyledi. “Açln insana verdii sknty özelikle bu günlerde daha iyi
hissetmekteyiz” diyen Ülgener “Bu
anlayla çevremizdeki sknt ile bir
çare olmu kardelerimize yardm
etmeliyiz” diye konutu.
AKP Ankara Milletvekili Emrullah ler de yapt ksa konumada
dünyada yaanan açlk krizine deinerek tüm Müslümanlar ellerinden
geldiince muhtaç olana yardm etmeye çard.
ftar organizasyonu yemek ve konumalarn ardndan, semazenleri
sema gösterisiyle son buldu.
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GÖÇMAKSAN, dünyann demirini büküyor!
• Dünya genelinde 56 ülkede kurulu bayi ayla, yurt dnda da adn ve kalitesini duyuran Ostim
firmas Göçmaksan, 1960 ylndan beri inaat sektöründe hizmet vermeye devam ediyor. naat
demiri bükme ve kesme makineleri, çeitli inaatç el aletlerinin üretim, sat, servis, yedek parça
ve tasarmn yapan firma bu alandaki da bamlln da en aza indirmi durumda.

T

ürkiye’nin ilk inaat demiri bükme ve
kesme makinelerini üreten ve yllar
içinde 40’ akn farkl tip ve kapasitede 6mm-60mm aras inaat demiri kesme
ve bükme makineleri üretir hale gelen Göçmaksan Makine Sanayi, dünyada da prestijli
bir marka haline gelmi durumda. Dünya genelinde 56 ülkede kurulmu olan geni bayi
ayla kalitesini yurt dna da tam olan
rmann hracat Departman Sorumlusu Tuba Göçmen, bu baarnn sebeplerini gelien
teknolojiyi takip etmek, Ar-Ge çalmalarna
önem vermek ve deneyimli personellerle çalmak olarak tanmlyor.
Göçmen, inaat sektörünün demir bükme
alannda eksik duyulan yönlerini aratrp
bu sorunlar çözümleyen makine kumanda

dndaki baarlarnda bu desteklerinin de
çok önemli bir yeri olduunun altn çizdi.
Gelien teknolojiyi takip etmenin kendi
ilerinin önemli bir parças olduunu da söyleyen Göçmen öyle konutu: “ letiim ve
teknoloji çandayz, hatta baz yeniliklere
yetiemiyoruz bile, yeni jenerasyonun zaten bildiini biz sonradan öreniyoruz ama
önemli olan takip etmek, eksikleri tamamlamak. Biz de kendi alanmzda teknolojinin
en iyi imkânlarn kullanarak beden gücü ile
deil beynen çalyoruz. Teknolojinin alanmz ile ilgili ksmnn tüm imkânlarndan
faydalanyoruz. Dünyayla yarmak ve ayakta kalmak da ancak böyle mümkün oluyor.”
Türkiye’de rakiplerinin olmadn söyleyen Göçmen,”Türkiye de rakibimiz yok çünkü eer bir rmay rakip olarak görecekseniz
sizinle ayn ya da yakn statüde ürün yapyor olmas gerekir, bizim ülkemizde böyle
bir kurulu yok. Dünyada ise ayn ürünü
yapan rmalar tarafndan takdir görüyoruz.
Aralarnda fabrikamz ziyarete gelenlerde
oldu ve aknlklarn gizleyemediler. Avrupa standartlarnda çaltmz için onlarla
da aramzda büyük farklar yok, hatta baz
bölgelerde yat açsndan biz
daha avantajlyz” diye
konutu.
Rekabeti üstünlük salama amac ile rakiplere kar
yürütülen
yarma

etkinliklerinin bütünü olarak tanmlayan
Göçmen, rekabet olan her alanda iyi ürünü
ortaya koyma çabas olacan söyledi. “Firmalar baka rmalar yerine en iyi, en güzel
sonuca ulamak için kendi içlerinde rekabet
etmeliler” diyen Göçmen, rmalarnn yllardr hep kendi içinde rekabet yarnda
olduunu çünkü alanlarnda bu balamda
rmalar bulunmadn söyledi.
“Biz müterilerimizin gülen yüzlerini gördükçe iyi ürünler çkardmz teyit etmi
oluyoruz” diyen Göçmen sözlerini öyle tamamlad: “Biz her zaman kalitenin peinde
olduk ve olacaz, çünkü kalitesiz ürünlerle
kimseyi mutlu edemezsiniz. Dünyann dört
bir yannda çalan makinelerinizi görmenin
verdii mutluluk tarif edilemez bir duygu.
Biz iimizi seviyoruz, bunun için de dünyann demirini bükmeye talibiz.”

tatilde olduu dönemde durumu izleyerek tedbir paketleri üzerinde çaltn
gösteriyor. Ar borç, bu yükün altnda
olan ülkeler açsndan ciddi tehlike.
Yunanistan’n borcunun milli gelirine
Neler oluyor hayatta
oran bugün yüzde 150’yi, talya’nn
yüzde 120’yi, ABD’nin ise yüzde 100’ü
am durumda. talya’dan sonra
Fransa’nn borç riskine iliik durumu
çok hassas bir konu. Fransa AB’nin iki
Cüneyt ÖRKMEZ
temel direinden biri. Türkiye’nin borç
oran bugün için yüzde 40’larn altnda.
2001 krizinden Türkiye’nin ald dersler
her nedense, “ölümlü dünya her eyin
sellikten syrlp olaya tamamen ülkesel
var, daha önceki krizlerden de tecrübesi.
hayrls” demek geliyor içimden. Bazen çkarlarmz açsndan bakmamz ve ken- Kendi kendine kriz çkarmada ki kabiliyorucu deiimin izleyicileri olan bizler
di tedbirlerimizi ortaya koymamz gereyetimizden hiç bahsetmeye gerek yok.
açsndan en iyi yöntem bu.
kiyor. Bu gün için hükümet tarafndan
Altn ve döviz fiyatlarndaki artla krizi
ortaya
koyulan
bak
açs
bu
yönüyle
Dedik ya neler oluyor hayatta. Stankyaslamakta ayr bir yanl. hracatç açolumlu. Türkiye ekonomide çok salam
dard and Poor’s Amerika Birleik
sndan bakldnda dövizde ki yükselie
admlar att. Salam bankaclk sistemi
Devletleri’nin kredi notunu düürdü.
sevinen de çok. Bunca kriz söylemine
her
türlü
eletiriye
ramen
bir
sigortadr.
Dünyann en güçlü ekonomisine
ramen Avrupallar ve liderleri tatilde.
S&P’den gelen sürpriz not indirimi dün- Hep söylenen krizin yarataca frsatlar
Biz ramazan ayn ve yaz bir arada yareel
sektörün
görmesini
ve
adm
atmaya ekonomisinde de büyük bir deiimin
yoruz. Ramazan bizde ilerin biraz ertesn
salayacak
sürpriz
kararlar
almak
yaandnn ilginç bir göstergesi. 2007hükümetin görevi. Bu anlamda hükümet lendii bir ay olur. Kriz efsaneleri içinde
2008 krizi de ABD kaynaklyd. Etkileri
gelien Türkiye ekonomisi açsndan
çok uzun sürecek dendi ama küresel pi- kanadnda inanlmaz bir kendine güven
bakldnda bu kez deneyimli ve tedbirli
var.
Babakann
açklamalar
siyasi
isyasalarn alt hz, artan dünya ticaret
görünüyoruz. Ramazanda olsa yaz da
hacminin iletiim teknolojisi ile tetikledii tikrarn ekonomik istikrar olarak devam
giriim sevdas kriz havasnn bir dönem edecei hissini veriyor. Birkaç gün önce olsa sahur da kalkmak gibi krize erken
dalmakta olduu hissini verdi. Psikoloji makamnda dinlediimiz kabinenin yeni uyanp yol alacamz, kendi dinamikönemlidir. Ama keke her problemi psi- Kalknma Bakan Cevdet Ylmaz yatrm lerinde bir eko-iklim yaratacamz ve
bu dönemi de atlatacamza inanmak,
koloji ile çözebilsek. Ekonomik krizlerin ortamn daha da iyiletirmeye yönelik
dary da yakndan takip etmek gerek.
bir paket hazrladklarn ve Meclis açlr
yapsal kökleri ve ortaya çk biçimini
Hey gidi Amerika ve Avrupa ! Neler
açlmaz bunun gündeme geleceini
irdeleyecek deiliz. Ancak böyle kriz
oluyor hayatta.
söylemlerinin olduu dönemlerde küre- söyledi. Bu da hükümetin, meclisin

cuneytorkmez@tosyov.org.tr

D

eiim, zaman ölçüsü içerisinde
saatler, aylar yllar geçtikçe kendiliinden yaanan bir süreç gibi
düünülse de aslnda içerisinde arl ve
sancl sonuçlara gebedir. Ertelense de
kaçnlmaz deiim gerçekleir. Kaçna
kaçna erteledikçe, vakti geldiinde
ars szs daha çok olur. Kendini,
kendinde deimi bulmak, aynada
kendine bakp, yllar önce çekilmi bir
fotorafla bugünkü eklini kyaslamak
ta bir deiimdir, kendiliinden olan
cinsiyle. Toplumlarn deiimi ise farkl
deneyimlerle gerçekleir. Bu deneyimleri yaatacak olan ise yönetimdir.
Deiimi yönetmekte biraz handikaplyz.
Mili geçmi zaman ifadeleri ile yaralar
demekten yana deilim ama baz ileri
çok ardan alp iin asln çözmeden
astaryla oyalanmz. Bünyemizin hastalklarna, ya da yanl tehisle hastalkl
saydmz taraflarna yaplan ameliyatlarda içimizde çok fazla makas unutuldu.
Kesildi orada brakld. Ah u kendini
doktor sananlarn hatalar yok mu ?
Belki zaman zaman doru tehisi koyduk
ama bu kez de neteri vurmaya cesaret
edemedik. Ülkelerin de insanlar gibi
günahlar olduunu farz etmi olsak acaba günahmz m sevabmz m daha çok
? Ah vah dedirten geçmiin hatalarn
fazlaca kurcalamadan mübarek ramazan
aynn maneviyat içerisinde, insani duygularn, yardmn, paylamann ve birlik
olmann güzelliine dem vurup günahlar
bir tarafa koyalm gitsin imdilik. Bu gün

sistemleri ve redüktörler
gelitirip, Türk Patent Enstitüsünden Faydal Model ve
Endüstriyel Tasarm Tescil
belgelerini aldklarn belirtti. Dünyada, inaat demiri
kesme ve bükme makineleri
üretimi konusunda lider olmay amaçladklarn söyleyen Göçmen “Firmamz,
ISO 9001:2000 kalite sistem belgeli, TSEK belgeli,
GOST-R, Ukr SEPRO belgeli ve 98/37/AT Makine
Emniyet yönetmeliine uygun, CE belgeli olarak makine üretimlerini yapmaktadr. Göçmaksan inovasyon çalmalarna
büyük önem gösteren akredite bir kurutur.
Makinelerinin tüm parçalarn kendi bünyesinde üreten rmamzn da baml yok
denecek kadar azdr. Müteri memnuniyetine büyük önem veririz, sat sonrasnda destei müterilerimizin üzerinden çekmeyiz.
Ancak bu ekilde müteri güvenini kusursuz
bir ekilde salayabilirsiniz” eklinde konutu.
Uluslararas piyasada da
sattnz ürünün kalitesi
kadar, sat sonrasnda
verdiiniz destein de
çok önemli olduunu
vurgulayan Göçmen, yurt
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Güne enerjili arabalar yart
• TÜBTAK tarafndan düzenlenen Alternatif Enerji Araç Yarlar, zmir Ülkü Yar Pisti’nde yapld.

T

ürkiye Bilimsel ve Teknolojik
Aratrma Kurumu (TÜB TAK)
tarafndan düzenlenen güne
enerjili Formula G ve hidrojen enerjili Hidromobil yarlarna üniversite
ve meslek odalar takmlarnn araçlar katld. 33 ‘ü üniversite ve meslek
odasndan olmak üzere 37 takmn yer
ald Formula G 2011 Güne Enerjili
Araba Yarlar’nda son iki yln ampiyonu stanbul Üniversitesi SOCRAT
takm, yine birinci oldu. kincilii
Anadolu Üniversitesi’nin Thunderbird
takm ve üçüncülüü ise Orta Dou
Teknik Üniversitesi’nin Robot Topluluu takm kazand.
15 üniversiteden 19 takmn katld
Hidromobil 2011 Hidrojen Arabalar
Yans’nda ise zmir Makine Mühendis-

leri Odas Örenci Komisyonu, Poseidon 3 adl aracyla ampiyon oldu.
kincilii TÜ “Hydrobee” adl aracyla, üçüncülüü Uluda Üniversitesi
Makine Toplululuu “Timsah” isimli
aracyla kazand.
zmir Ülkü Yar Pisti’nde düzenlenen yarlar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, eski Devlet
Bakan Mehmet Aydn, zmir Valisi
Mustafa Cahit Kraç, AK Parti zmir
Milletvekili Aydn engül, TÜB TAK Bakan Prof. Dr. Nüket Yeti ve
AK Parti zmir l Bakan Ömer Cihat
Akay da izledi.
Yarlar sonras düzenlenen ödül töreninde
konuan Bakan
Nihat Ergün,
Ar-Ge çalmalarnn ülkelerin en önemli
faaliyeti olduu-

nu, petrol ve doalgaz kaynaklar yeterli olmayan Türkiye’nin eitimli insan
gücünü kullanmak zorunluluu bulunduunu söyledi. Bakanln Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl’na dönüümüyle birlikte TÜB TAK ile
aralarndaki ilik i -

nin de çok daha güçlü bir konuma geldiini dile getiren Ergün, “Artk bu tür
çalmalar sadece yarma safhasnda
kalmann ötesine geçecek, ticarileme safhas da yaanm olacak.
nallah bunlar, otomobil piyasasnda önemli baz aktivitelerin olmas, yeni teknolojilerin gelimesi, fosil yakttan
elektrikli yaktlara geçilirken
güne enerjisinin de bu araçlarda rol almasna yol açacak. Bugün burada sanayi
temsilcileri yoktu. Ancak
seneye olacak” diye konutu.

Kentsel dönüümde enerji dönemi
• Çevre ve ehircilik Bakan Erdoan Bayraktar, Akdeniz, Ege ve Güneydou’da güne enerjisinden
yararlanmay amaçlayan kentsel dönüüm projelerine younlaacaklarn açklad.
da ekibine katt. TOK Bakan Yardmcs Ercan Tra vekaleten müstear,
TOK Strateji Gelitirme Dairesi Bakan Mehmet Ali Kahraman, Bayndrlk Bakanl’ndan Mücahit Demirta,
Çevre ve Orman Bakanl’ndan Sedat
Kadolu da müstear yardmcl görevine getirildi.
Bakan Bayraktar; TOK ’de belli bölgelerde yürüttüü ‘çevre odakl’ projeleri ülke genelinde uygulamak için
harekete geçti.
Buna göre:
Çevre ve ehircilik Bakan
Erdoan Bayraktar

Ç

evre ve ehircilik Bakan Erdoan Bayraktar, kendi A takmn kurarak, proje odakl bir
bakanlk olmak için kollar svad. Çevre yönetimi ve yap ilerini koordine
etmek için TOK ’deki arkadalarnn
yan sra Bayndrlk ile Çevre ve Orman Bakanl’nn eski bürokratlarn

- Güne enerjisinden en fazla yararlanlabilecek Akdeniz, Güneydou
Anadolu, Dou Anadolu ve Ege’de
güne enerjisine öncelik verilecek. Bu
bölgelerde güne pilleri sistemiyle aydnlatma salanacak. Türkiye’de güne
enerjisinden elektrik üretme potansiyelinin 198 milyar kVVh olduu tahmin
ediliyor.
- Bina yapmlarnda d cephe yaltmlarna önem verilecek.

- Çöpler ayrtrlacak, plastik ve camlarn ayr ayr toplanmas salanacak.
- Binalarda enerji kimlik belgesi uygulamas titizlikle uygulanacak. Tüm
eski binalar, 2017’ye kadar enerji kim-

lik belgesi alacak. Her bina, Enerji
Verimlilik Danmanlk irketi’ne bavuracak. Binalarn eski projeleri incelenerek, stma sistemi, yaltm, geometrik yaps, elektrik aydnlatma sistemi
etüt edilecek.

Bursal sanayicilere
TSE indirimi

B

ursa Ticaret ve Sanayi Odas
üyelerinin Türk standartlar enstitüsü kalibrasyon merkezi
bakanlnca verilen kalibrasyon ve eitim hizmetlerinden
yararlanabilmeleri amacyla TSE genel sekreteri Üzeyir Karagöz
ile BTSO Bakan Celal Sönmez arasnda 1 yl süreli protokol
imzaland. mzalanan protokole göre, TSE’den belgesi olmayan
BTSO üyelerine kalibrasyon hizmetlerinde yüzde 30, eitim
hizmetlerinde yüzde 20 indirim uygulanacak. TSE bölgesi olan
BTSO üyeleri ise, kalibrasyon hizmetlerinden yüzde 40, eitim
hizmetlerinden yüzde 30 indirimli olarak faydalanacaklar.
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'Vereceim, ama
hak edeni bulabilirsem'

Sonra, varlkl bir adam konutu: “Bize vermekten bahset.”
Ve o cevap verdi: "Sahip olduklarnzdan verdiinizde, çok az ey
vermi olursunuz; gerçek veri, kendinizden vermektir. Çünkü sahip olduklarnz, yarn ihtiyacnz olabilir diye saklayp koruduunuz
eylerden ibaret deil mi? Ve yarn, kutsal ehre giden haclar takip
ederken, kemiklerini, iz brakmayan kumlara gömen fazla uyank bir
köpee ne getirebilir?

ORGANZE SANAY GAZETES

TÜGAD: Türkiye yatrm
sknts yaayabilir
TÜGAD Ankara ube Yönetim Kurulu Bakan
Bar Aydn, Dünya Yatrm Raporu’na göre
Türkiye’nin geçmi yllara göre uluslararas yatrm
sralamasnda 2 puan yükseldiini ancak bununla
birlikte sermaye giriinde gerileme kaydettiini
vurgulayarak, Türkiye’nin ksa vadede yatrm
sknts ile kar karya kaldn ifade etti.
baar olarak görünse
bile Türkiye dorudan sermaye giriinde
ayn kulvarda yer alan
rakiplerinin arkasnda
kald. Türkiye’nin ksa
vadede yatrm sknts
yaayabilir” uyarsnda
bulundu.

Ve ihtiyaç korkusu da, ihtiyacn ta kendisi deil midir? Kuyunuz tamamen doluyken susuzluktan korkmak, tatmin olamayan bir susuzluk göstermez mi?
Çok fazla eye sahip olup, çok az verenler, bunu gösteri isteyen gizli
arzular için yaparlar, ki bu da armaanlarn yararsz klar.
Ve bazlar vardr ki, çok az eye sahiptirler ve hepsini verirler. Bunlar hayata ve hayatn definesine inananlardr ve kasalar hiç bo kalmaz.
Bazlar sevinçle verirler, bu sevinç onlarn ödülüdür. Bazlar ise strap içinde verirler ve bu ac onlarn vaftizidir.
Ve bazlar vardr ki, ne vermenin acsn hissederler, ne sevinç arar,
ne de bir erdemlilik düüncesi tarlar. Onlar, u vadideki mersin aacnn kokusunu sal gibi verirler.
Böyle kiilerin ellerinde Tanr dile gelir ve onlarn gözlerinden Tanr,
dünyaya gülümser. stendii zaman vermek güzel bir davran olabilir;
fakat istenmeden, ihtiyac hissederek vermek çok daha anlamldr.
Ve cömert olan için, verecek kimseyi aramak, veri olayndan daha
fazla sevinç getirir.
Vermekten alkoyacanz herhangi bir ey olabilir mi? Sahip olduunuz her ey bir gün verilecektir. Öyleyse simdi verin ve vermenin
hazzn mirasçlarnz deil siz yaayn..
Çounlukla söyle dersiniz: 'Vereceim, ama hak edeni bulabilirsem.'
Ne koruluktaki meyve aaçlar böyle düünür, ne de çayrdaki sürüler. Onlar, saklandnda çürüyecek olan, yasayabilsin diye verirler.
Herhalde kendisine günler ve geceler verilmesini hak eden bir kii,
sizden gelebilecek eyleri de hak eder.
Ve hayat okyanusundan içmeye hak kazanm bir insan, sizin küçük rmanzdan da bir bardak su alabilir. Faydasndan öte, kabul
etmenin gerektirdii cesaretten ve güvenden daha büyük bir deer
var mdr?
Ve siz kim oluyorsunuz da, onlarn göüslerini yrtarak gururlarn korunmaszca ortaya seriyor, sonra da onlarn deerlerini örtüsüz ve
gururlarn utanmasz olarak deerlendiriyorsunuz?
Önce kendinizi vermeye hak kazanm ve verme olaynda bir arac
olarak görün. Çünkü gerçekte her eyi veren hayattr ve siz kendinizi
bir verici olarak belirlediinizde, sadece bir tank olduunuzu unutuyorsunuz.
Ve siz alclar ki hepiniz bu gruba dâhilsiniz, ne kendinize ne de size
verene bir boyunduruk yüklememek için, hiç bir minnet hissi tamayn. Bunun yerine, armaanlar kanat yaparak, verenle beraber
yükselin.
Çünkü borcunuzu gereinden fazla abartmak, annesi özgür yürekli
dünya, babas evren olan cömertlik olgusundan üphe etmek demektir..."

Halil CBRAN

T

ÜG AD Ankara ubesi’nden
yaplan
açklamada Dünya Yatrm Raporu’na göre
Türkiye’nin
geçmi
yllara göre hedef yatrm
sralamasnda
uluslararas
yatrm
sralamasnda 2 puan
yükseldii ancak bununla birlikte sermaye giriinde gerileme
kaydettii ifade edildi.
Türkiye’nin ksa vadede yatrm sknts
ile kar karya kaldn belirten Türkiye Genç adamlar
Dernei
(TÜG AD)
Ankara ube Yönetim
Kurulu Bakan Bar
Aydn, “Bu yükseli

“Bu girdi
Türkiye’nin
potansiyelinin
%30’u bile deil”
Aydn, 2010 istatistiklerine ortaya çkan 9.1
milyar dolarlk yatrm
girdisinin Türkiye’nin
potansiyelinin
yüzde
30’unu bile ortaya koymadn
belirterek,
“Türkiye, Singapur’un
dörtte biri orannda bir
yatrm çekebiliyor. Bu
tablonun hzla tersine
çevrilmesi gerekir. Geçen yl dünyada 1 trilyon 244 milyar dolarlk
sermaye baka ülkelere
dorudan yatrma gitti. Türkiye, 9.1 milyar

dolarlk sermaye girii ile genel sralamada
27’incilie çkarken, gelimekte olan ülkeler sralamasnda ise 13’üncü
sradan 14’üncü sraya
geriledi. Bu gerileme istatistiklere göre yükselme trendinde bir orant
sergileyebilir ancak listedeki gerileme ortada.
Bunu tersine çevirerek
yatrm giriindeki listede Türkiye’nin önümüzdeki yllarda üst sralarda yer almas gerekiyor.
Türkiye halen uluslararas yatrmclarn tercih
ettii ülkeler listesinde
yer alm deil” dedi.
Aydn,
dorudan
sermaye giriinin ülke
ekonomisinin itici gücü
olduunu
hatrlatarak dorudan sermaye
giriinin artmas için
Türkiye’nin siyasi krizlerini çözüp frsatlar sunan güven ülkesi imajnn salamlatrlmas
gerektiini kaydetti.

ODEM’in yeni projeleri
yurt dna açyor

O

ST M yönetimi ve kurulular
adna ODEM tarafndan hazrlanan ve Ulusal Ajans tarafndan onaylanan 4 adet projede hazrlk
sürecinin ardndan uygulama çalmalar balad. OST M’de ODEM tarafndan uygulamalar yürütülecek olan AB
Leonardo Da Vinci Yurtd Hareketlilik Projeleri ile; genç yöneticilerin,
rma çalanlarnn, ilgili konularda
meslek edinmek isteyen gençlerin, i
arama sürecinde olan ya da ilgili alanlarda kendilerini gelitirmek isteyen
gençlerin çalmalarna, mesleki ve kiisel geliimlerine katkda bulunulmas
amaçlanyor. Projeler Genç Yöneticiler
ve Stratejik Yönetim, Avrupa'da leri
Üretim Teknolojileri ve novasyonun
Örenilmesi ve Medya Sektöründe Ça-

lanlarn Avrupa Staj balklarndan
oluuyor.
Ayrca katlmclara verilecek yabanc dil eitimleri, ulam (vize ve
pasaport masraar hariç), konaklama
vb. tüm masraar proje kapsamnda
karlanyor. OST M Danmanlk ve
Eitim Merkezi tarafndan ksa bir süre
içinde uygulamalarna balanacak olan
AB Destekli Leonardo Da Vinci Yurtd Hareketlilik Projelerinden yer almak
istiyorsanz OST M Danmanlk ve
Eim Merkezi’nden bilgi alabilirsiniz

Telefon: 0.312.385 50 90
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Bursa'da mesleki eitime destek
Bursa Ticaret ve Sanayi Odas (BTSO) Eitim Vakf Tasarm ve Teknoloji Gelitirme Merkezi’nden
(BUTGEM) bin 471 kii mezun olarak i hayatna ilk adm att.

D

emirta Organize Sanayi
Bölgesi’nde (DOSAB) faaliyet gösteren BUTGEM’de
eitim gören kursiyerler diplomalarn ald. Törene Bursa Valisi Sahabettin Harput, BTSO Yönetim Kurulu Bakan Celal Sönmez, BTSO
Meclis Bakan lhan Parseker, DOSAB Yönetim Kurulu Bakan Feridun Kahraman ve çok sayda kursiyer katld.
Türkiye’nin eitim ve sanayi alannda çok ilginç bir çeliki yaadn belirten Parseker, eitim alm her
4 gençten birisinin isiz olduuna
dikkat çekti. Mesleki eitime BTSO

olarak destek verdiklerinin altn
çizen Parseker, “BUTGEM’e ciddi
destekler verdik. BUTGEM, bugün
sanayide aranlr, yüksek vas, birlikte çalma alkanl kazanm,
toplumsal sorumluluk ve özgüven
sahibi teknik elemanlar yetitirmekte. BTSO’nun 3 milyon TL bütçeyle
destek verdii BUTGEM’de otomotiv, metal, makine ve tekstil atölyeleri, endüstriyel, otomasyon ve
mekatronik laboratuarlar ve nazari
derslerin yapld, tamamen bilgisayar ve projeksiyon ortaml 14 derslik ve sosyal donat yer alyor. 26
Ekim 2009 tarihinde balayan eitim
ylnda BUTGEM’de bin 471 kursiyer eitim gördü. Kursiyerlerimize
fabrikalar talip oluyor. Mezun olan
gençlerimizin Bursa ve Türkiye ekonomisini daha da ileriye tayacana
üphem yok” dedi.
Mesleki eitimlere destek veren
BTSO’ya teekkür ederek konumasna balayan Bursa Valisi Sahabettin Harput, “  ararken, ‘ne olursa
olsun yaparm’ diyenler var. Ancak
kendi alannda uzmanlam eleman
bulmak zor. BUTGEM çok iyi bir
hizmete imza att. Biz mesleki ei-

timi önemsiyoruz. Bakanmzn dediine göre, BUTGEM’den mezun
olan kursiyerlerin yüzde 70’i istihdam ediliyor. Bu mutluluk verici bir
durum. Belli bir alanda uzmanlaan
gençlerimiz kolay i bulabiliyor.
Bu ülkenin kalknmasna harç ko-

yuyorsunuz. Gidip kahve köelerinde gençliinizi heba etmiyorsunuz.
Burada size uzatlan hizmet eli var.
Meslek edindirme kurslar ülkemizin
gelecei açsndan fevkalade önemli.
Burada el ele muhteem bir tablo ortaya çkt” diye konutu.

Kayseri ‘katma deerli
üretim üssü’ oldu

K

AYSO Bakan Boydak, yapt
açklamada, SO’nun sralamasna bakldnda Kayseri’nin
sanayi kenti olma özelliini devam ettirdiini belirterek, özel sektörün güçlü
olmasnn, ülke kalknmas için önem
tadn vurgulad. Boydak, “Kayseri,
kendini Türkiye’nin katma deerli üretim merkezi haline getirme gayretine
devam ediyor. Daha önce ‘Türkiye’nin
üretim üssü’ diyorduk, imdi ‘katma deerli üretim üssü Kayseri’ diyoruz. lk
500’de yer alan Kayseri rmalarmz,
kutluyor, baarlarnn devamn diliyorum” dedi. KTO Bakan Hasan Ali
Kilci de SO’nun listesinde 12 Kayseri
rmas bulunmasnn kendilerini gurur-

landrdn belirterek, rmalarn baarlaryla bu sralamaya girmeyi gelenek
haline getirdiini söyledi.
Firmalar kutladn ifade eden Kilci, Kayserililerin giriimcilik ve verimlilik özelliklerini bir kez daha ispat ettiini vurgulad. SO’nun, ‘Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluu” listesinde Kayseri’den HES Haclar Elektrik,
Boyta Mobilya, Kayseri eker Fabrikas, Merkez Çelik, Orta Anadolu, stikbal Mobilya, Boyteks Tekstil, Boyçelik
Metal, Has Çelik ve Halat, Kumtel, Çetinkaya Mensucat ve Mega Metal rmalar yer ald.
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Mehmet GEVHER

mehmet.gevher@ostim.com.tr

nsan saln; maddi deerlerle ölçebilmek
mümkün deildir. nsan cannn, herhangi
bir uzvunun, maddi karl yoktur. - sal
ve güvenlii; Öncelikle çalanlarn sal ve
daha sonrada milli servet olan iyerinin sal
ve maln muhafazas yönünden son derece
önemlidir.  sal ve güvenlii; genellikle
hem iveren ve hem de içi tarafndan bir
kabullenme olay olduunu özellikle belirtmek
isterim. Dier bir husus; i kazas ve meslek
hastalnn genel olarak tehlikeli durum ve
tehlikeli davranlar sonucu meydana geldii bir
vakadr. O halde;
1.Prensip;  sal ve güvenliinin asl çalma
alan; Tehlikeli durum ve tehlikeli davran’n
ortadan kaldrlmas olmaldr.
A-Tehlikeli, Durumlar: (veren tarafndan
giderilmesi gerekenler)
a-Tehlikeli ve salkl olmayan çevre artlar
b-Tehlikeli çalma metodu
c-e uygun olmayan ve koruyucusuz i
ekipmanlar
d-Elektrikle çalan topraklanmam i
ekipmanlar,
e-Kontrol ve testleri yaplmam basnçl kaplar,
kaldrma araçlar,
f-Tehlikeli ve yüksek istiflemeler
g-Kapatlmam boluklar ve korkuluksuz
çalma alanlar
B-Tehlikeli, Davranlar: (Çalanlarn
davranlar)
a-Dalgnlk ve dikkatsiz çalma,
b-i bilinçsizce yapmak
c-Makina koruyucularn çkartlmas
d- disiplinine ve talimatlara uymamak
e-Görevi dnda i yapmak
f-zinsiz ve yetkisiz olarak tehlikeli bölgede
bulunmak
g-Kiisel koruyucular kullanmamak; gibi
unsurlar ve daha bakalar da saylabilir
2.Prensip: Kazalar; Arlkl olarak;
%78 ila 88 i tehlikeli davranlardan

ORGANZE SANAY GAZETES
10.Yasal zorunluluklarn yerine getirilmesi
YERNDE GENEL OLARAK
YAPILMASI GEREKEN ÇALIMALAR

çi sal ve güvenliinin
genel prensipleri

%20’ si ila 10’u tehlikeli durumlardan
%2 si kaçnlmaz durumlardan
kaynaklanmaktadr
3.Prensip: Kaza sonucu meydana gelecek
zararn büyüklüü önceden kestirilemez
4. Prensip: Ar yaralanma veya ölümle
neticelenen her kazann temelinde
1 ölümlü kazann olmasnda;
29 hafif yaralanma
300 yaralanmasz olay vardr
5.Prensip: Tehlikeli davranlarn nedenleri
1-ahsi kusurlar; Tedbirsizlik, Dikkatsizlik,
laubalilik, umursamazlk,
2-Eitim yetersizlii; Bilgiçlik ve ustalk taslama,
alkanlk,
3-Fiziki yetersizlik; Bünyenin yaplan ie uygun
olmamas
4-Uygunsuz mekanik artlar ve fiziki çevre
6.Prensip: Kazalardan korunmak için:
1-Mühendislik ve yenilenme ilemlerinin
yaplmas,
2- sal ve güvenlii ile mesleki eitim,
3-Ergonomi kurallarndan yararlanma,
4-Tevik tedbirlerinin uygulanmas,
(ödüllendirme )
5-Disiplin tedbirlerinin uygulanmasnn
(cezalandrma) yaplmas son derece önemlidir.
7.prensip: Kazalardan korunma yöntemleri
ile üretim, maliyet, kalite kontrolü metotlar

benzerlik ve paralellik arz eder
8.Prensip:  Güvenlii çalmalarna
iletmenin üst düzey yöneticileri de katlmal ve
sorumlulua ortak olmaldr.
9.Prensip:  sal ve güvenlii konusunda
formen ve ustaba gibi ilk kademe yöneticileri
çok Önemlidir
10.Prensip:  güvenlii çalmalarna; birinci
derecede insani duygular yön vermelidir.
yerlerinde;” sal ve güvenlii” tedbirlerinin
alnmas;
1-Üretimin artmasna
2-Masraflarn azalmas sonucu maliyetlerin
dümesine,
3-Kalitenin yükselmesine;
4-Çalanlarn motivasyonunun artmasna
sebep olduu unutulmamaldr.
 KAZASI VE MESLEK
HASTALIININ EN AZA NDRLMES
ÇN YAPILMASI GEREKENLER.
1.Güvenli bir iyeri
2.Güvenli tesisi, makine, alet
3.Güvenli hammadde, malzeme
4.Uygun iyeri ortam
5.Uygun koruyucu malzeme
6.Uygun personel seçimi
7.Risk analizi ve deerlendirme yaplmas
8. sal ve güvenlii ile mesleki eitim
9.Gözetim, denetim ve takip

• Risklerin önlenmesi ve önlenmesi mümkün
olmayan risklerin deerlendirilmesi ile Risklerle
kaynanda mücadele edilmesi
• in; Çalana uygun hale getirilmesi
(Ergonomiden istifade edilmesi)
• Teknik gelimelerin salad imkânlardan
istifade edilmesi
• Tehlikeli olan hammadde, i ekipman, araç
ve gereçlerin; daha az tehlikeli yada tehlikesiz
olanla deitirilmesi
• Teknolojinin, i organizasyonunun, çalma
artlarnn, sosyal ilikilerin ve çalma ortam için
genel bir önleme politikasnn gelitirilmesi,
• Toplu korunma önlemlerine öncelik
verilmesi,
• Çalanlara görev verirken, ilgilinin salk ve
güvenlik yönünden uygunluunu göz önüne
alnmas,
• verenin yada vekillerinin, içilerin sal
ve güvenliine etkisi konusunda içiler veya
temsilcileri ile istiarede bulunmas,
• Ciddi tehlike olduu bilinen yerlere sadece
yeterli bilgi ve talimat verilenlerin girebilmesi için
önlemler alnmas.
•  sal ve güvenlii ile i hijyeni konusunda
alnacak önlemlerin hiç bir ekilde içilere mali
yük getirmemesi.
• lk yardm tedbirlerinin alnmas, yangnla
mücadele tedbirlerinin alnmas,
• Çalanlarn eitilmesi, katlmlarnn
salanmas ve denetlenmesi, olarak
deerlendirilebilir.
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Mersin’in üçüncü OSB ata
Mersin Valisi Hasan
Basri Güzelolu,

il snrlaryla sabit olmadn bilmektir” dedi.

Çalmalara baland

2. Organize Sanayi
Bölgesi’nde yer
kalmadn, 3’üncüsü
için çalmalara
baladklarn
belirterek,
hedeerinin i ve a
arttrmak olduunu
söyledi.

V

ali Güzelolu, istihdam
oluturma noktasnda Türkiye’nin güçlü geleceine
katk salamak için kullanlabilir
bütün potansiyellerinin harekete
geçirilmesi gerektiinin altn çizdi. Güzelolu, “OSB’lerdeki iadamlar ve sanayicilerimizle yaptmz bulumalarda geriye dönüp
baktmzda, hedefimize güçlü bir
ekilde yürüdüümüzü ve hedefleri elde etmek için önemli baarlar
gerçekletirdiimizi
görüyorum.
Mersin’i doru tanmlamak ve doru anlamak, Mersin’in gelimesinin

Hedef ilk 5
Üretim alannda Mersin’in dier
illerle rekabet edebilmesi açsndan
MTOSB’nin tad öneme vurgu yapan Güzelolu, “Mersin ihracatta Türkiye sralamasnda en az ilk 10 kent
arasnda olmaldr. Ancak bizim hedemiz ilk 10 deil ilk 5 sra içerisinde
olmaktr. Mersin ihracat seferberliini
öne almal ve üretimini ihracat odakl
olarak önceliine tamaldr” diye konutu.
Vali Hasan Basri Güzelolu, sanayi
üretiminde nitelikli insan gücünün çok

büyük önem tadna vurgu yaparak, bu konudaki en büyük destein de
mesleki eitime yaplmas gerektiinin
altn çizdi. Güzelolu, sözlerini öyle
sürdürdü, “Kentimizde ortaöretim alannda mesleki eitim oran yüzde 36,8
civarlarnda seyrediyor. Biz bu rakam
1 yl içerisinde gerçekletirdiimiz çalmalarla yüzde 43 oranna ulatrdk.
Ancak bu rakamlarn da yeterli olduu
söylenemez. Mesleki eitim alannda
bir sonraki eitim öretim ylnda hedemizi yüzde 50 olarak belirledik. Bu
konuda sanayicilerimizin konularn ve
eilimlerini de eitime katmak istiyoruz. Mesleki eitim konusunda kentimizde Lojistik Meslek Lisemiz yok.
Mersin Üniversitesi (MEÜ) bünyesinde
Lojistik Meslek Yüksek Okulu yok. Bu
yaplarn Mersin gibi bir lojistik kentinde olmas gerekmektedir.”

Mersin-Tarsus yolu
yaplandrlacak
“OSB’nin Mersin-Tarsus arasnda bulunan D-400 karayolunun bugünkü erit ve eriim kapasitesini
en az birer erit arttrarak 3 gidi, 3
geli olmak üzere toplamda 6 eride

Mersin Valisi
Hasan Basri Güzelolu

gelitirecekleri ve insanln yeryüzündeki
yaamnn sürdürülecei hesaplanmakta.
Ancak bir tarafta bunlar olurken, öte tarafta,
köylerin giderek boalmas ya da el sanatkarlnn öne çkt çarlarn yok olmasnn
Hangi bilgi
da açkça gösterdii gibi kuaktan kuaa
daha deerli?
‘el verilerek’ aktarlan bilginin miktarnn ise
giderek azaldna tank olmaktayz. Örnein
Atilla ÇINAR
budayn ya da patatesin nasl ekileceini
Makina Mühendisi
bilenlerin says giderek azalmakta.
Böyle giderse yakn gelecekte çok yeleye baladnda, yaamn sürdürebilmek
olduunu da kabul etmektedir. Burada
tenekli robotlar tasarlayp üreten kuaklar
için gerek duyduu beslenme, barnma, ko- kastedilen bilgi ise giderek daha çok akade- olacak. Ancak bu üstün yetenekli ve bir
runma gibi temel ihtiyaçlar karlamak için,
mik çalmalarla balayp, laboratuarlarda ve satranç oyununda onlarca hamle sonrasn
el yordamyla örendii ve içgüdüsel olarak endüstride ürüne dönüerek elde edilen bilgi görebilecek kabiliyete sahip robotlar buday
da kendisinden sonra gelen kuaklara aktar- haline gelmektedir.
veya patates yetitirmeyecekler. Çünkü onlad bilgiyi bu kategoride deerlendirebiliriz.
Ve ne yazk ki yeni yetien kuaklar,
r bu görevler için proramlayabilecek kadar
nsann bilgi ve giderek uzmanlk sahibi
daha akllar ermeye baladnda kendilerini buday veya patatesin nasl yetitirildiini
olmasn salayan ikinci bilgi kanal ise, okul tümüyle ikinci kategoride yer alan bilgiyle ve bilen kimse kalmayacak.
(ya da akademi) olmutur. Yazl iletiimin
bu bilginin ortaya çkard ürünlerle çevreÖzellikle de bugünlerde, dünyann
balamasyla hzlanan ve içinde yaadmz lenmi bir ortamn içinde bulmaktadrlar. En
birçok yerinde ve Somali’de yaanmakta
dönemde ‘en gelimi’ halini alan bu kanal
azndan bizim ülkemizde, bugünün kuaklar
olan ktlk ve açln yok edici sonuçlar dükukusuz imdinin en gözde bilgi kayna.
için öngörülen doal eitim süreci, ana snf
Hele elektronik iletiim döneminin salad ile balayp, kaçnlmaz olarak dershanelerle ünüldüünde, bir gün robotlarn ie yaraolaanüstü olanaklar da göz önüne alnddestekli orta ve lise eitiminin ardndan gelen mayabilecei olasl düünülmekte. Böyle
nda, akademiden çkp yaylan bilginin
üniversite eitimi ile tamamlanan bir süreçtir. düünüldüünde, bugün haber bültenlerinin
gündemini dolduran borsa, teknoloji, biliim
akt kanallarn uzanda kalmak neredeyse Yani yalnzca ‘ikinci bilgilenme kanalnn’
yok olmak gibi deerlendiriliyor.
açk olduu ve neredeyse kuan tüm tem- harikalar, yönetim teknikleri vb. konularn
cilasndan fark edilemeyen ancak asl önemli
Bu iki bilgi kaynandan birincisi giderek silcilerinin de kendilerini bu kanala açk tutolann insann binlerce yldr kuaktan kuunutulup görmezden gelinirken, ikincisi reka- tuu bir ‘eitilme’ süreci ile kar karyayz.
bet üstünlüünü salamada en önemli silah Bu süreçten ‘çok iyi’ eitimler alarak geçmi aa tamaya çalt buday veya patates
yetitirebilme ‘ilkel’ bilgisinin olduu ortaya
olanlarn insanlk ve içinde yaadklar tophaline gelmitir. Bugün birçok kii bilgiye
sahip olann her eye sahip olabilecek güçte lum için en iyi olduu düünülen araçlar
çkacaktr.

acinar@etik.com.tr
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eçenlerde bir grup arkadala sohbet ederken, dönüp dolap birçok
zaman konutuumuz bir konuya
yeniden gelip ayn soruyu sorduk: Bundan
yüzlerce yl önce, teknoloji bugünkü düzeyinin çok ama çok gerisindeyken insanlar
Msr’daki piramitleri yapmay nasl baarmlar? Bu sorunun yantn ararken, aramzdan birisi u görüü ortaya getirdi: Bugün
50 ya civarnda olan biri mekanik saatlerin
(örnein güzel bir köstekli saatin) nasl yapldn, en azndan nasl tamir edildiini
görmü olabilir. Ama bir mekanik saatin imal
ediliine ya da en azndan tamir edilmesine
tanklk eden bu kiinin yaad yllar içerisinde domu baka biri akl ermeye baladnda elektronik saatlerle tanm olacak ve
bir gün birkaç arkadayla muhtemelen öyle
bir tartmaya girecek: nsanlar bir zamanlar
bu mekanik saatleri yapmay nasl baarmlar acaba? Birileri bu tartmay bir gün yapacak çünkü bir gün mekanik saatlerin nasl
yapldn bilen hiç kimse olmayacak…
nsanlk, yeryüzünde yaamn balad dönemlerde doa koullarn yenerek
yaamn sürdürmek, doaya kar kesin
üstünlüü kazandktan sonra ise kar tarafta
gördüü kendi cinsine rekabet üstünlüü
salamak için gerek duyduu bilgiyi iki ana
kanal kullanarak artrp çoaltyor.
Bu kanallardan birincisi, geleneksel yol da
diyebileceimiz, kuaktan kuaa aktarlan
deneyimlerle kazanlan ve çoaltlan bilginin
akt yol olmal. nsanln doa ile mücade-

2. OSB’de tahsislerin tamamlandn ve bu bölgede yer kalmadn
açklayan Vali Güzelolu, bir ksm
inaatlarn yapmlarnn, tahsis ve
projelerinin sürdüünü kaydederek
unlar söyledi: “Buradaki altyap çalmalar da hz kazand. Artma, yol,
elektrik, içme suyu, atk su, yamurlama ve benzeri ihaleler 2011 sonu itibariyle tamamlanacaktr. Bata ülkemiz
olmak üzere, Mersin büyük bir gelecee yol ald. Bizlerin bu büyük gelecein zeminini hazrlamamz gerekiyor.
Bu balamda da 3. OSB çalmalarn
balattk. Balatlan çalmalar kapsamnda da, hukuki ilemleri tamamlamak üzereyiz. lemler biter bitmez bu
dosyamz Bilim Teknoloji ve Sanayi
Bakanl’na sunacaz. 3. OSB ile
süreç büyük bir ölçee ulayor. Bu
projemiz tamamlandnda bölgemiz
yüksek bir talebe konu olacaktr”

çkarmay hedefliyoruz” diyen Vali
Güzelolu, projeyi Ekonomi Bakan
Zafer Çalayan’a ilettiklerini, kendisinin de konuyu gündemine aldn söyledi.
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onuya Türkiye’nin gittikçe
büyüyen cari ilemler
açnn dayand
d ticaret aç konusundan
balayalm. Türkiye’nin d
ticaret açnn çok önemli bir
ksm ara mal ve yatrm mal
ithalatndan kaynaklanyor.
Türkiye ekonomisi büyüdükçe
d ticaret aç ve cari ilemler
aç da büyüyor. in asl bunun
tam tersi: D ticaret aç ve
cari ilemler aç büyüdükçe
Türkiye ekonomisi büyüyor.
Bu süreçte ihracat büyüdükçe
ithalat da büyüyor: Girdi ithal
etmeden mal üretemiyor ve tabii
ihracat yapamyoruz. thalata
konu girdi kalemlerinin banda
enerji var. Türkiye maalesef
yeterince enerji üretemiyor.
Sadece enerji de deil dier
pekçok ara maln da üretemiyor.
Bu durum sadece Türkiye’ye
de özgü deil. Günümüzün
dünya ekonomisinde tüm
ülkeler adeta bir üretim
bandnnn üzerine yerletirilmi
durumdalar. Banttaki yeriniz
bir bakma katma deer
(veya üretim) zincirindeki ya
da hiyerarisindeki yerinizi
gösteriyor. Herbir ülke
dierleriyle girdi-çkt balantlar
üzerinden ibirlii yapmak
zorunda.
O halde, d ticaret açn ve
dolaysyla cari ilemler açn
risk – algsn bozmayacak –
daha makul seviyelere çekmemiz
gerekiyor. Bunu yapabilmek
için döviz kurlar ya da faiz
hadleri yardmyla alnabilecek
tedbirlerin yeterli olmas
mümkün deil. Kamuoyunda
sürekli yinelendii ve yukarda
da özetlendii gibi sorun
“yapsal”. Baka bir ifadeyle
üretim sistemimizin mevcut
yaps – doas gerei – “açk”
üretiyor.
Fakat konu bu kadar basit
deil. Belirtiim gibi bütün
ülkelerin üretim sistemleri
dierlerininkiyle entegre. Üstelik
dünya ekonomisinde uluslararas
ilikiler sadece ticaret üzerinden
yürümüyor. Yabanc sermayeli
dorudan yatrmlar (dorudan
d yatrmlar veya ksaca d
yatrmlar) ticaretten daha
önemli. Çünkü uluslararas
ticaretin çok önemli bir bölümü
çokuluslu irketlerin kendi
bünyeleri içinde yaplyor.
Örnein, bir çokuluslu irketin
Türkiye’deki kolu, irketin
Japonya’daki merkezine veya
Polonya’daki dier koluna
ihracat yapyor veya oralardan
Türkiye’ye ithalat yapyor.
Dolaysyla, görünürde Türkiye
d ticaret yapyor ama bu süreç
bütünüyle bir irketin kendi
içinde ve kontrolünde cerayan
ediyor. Bu alnmas gereken
tedbirlerin d ticareti aan ve
d yatrmlar da kavrayan
bir yapya sahip olmasn
gerektiriyor.

Devlet Türk
d yatrmlarn
desteklemelidir

Yeniden ilk baladmz
yere dönelim: Büyüyen cari
ilemler açna ve bunun
dayand d ticaret açna.
Deniyor ki: “thalatmzn önemli
bir ksmn aramal ve yatrm
mal ithalat oluturuyorsa,
bunlarn en azndan bir
ksmn içeride üretmek için
tedbir almalyz.” Doru mu?
Doru! Bu yaklamn teknik
ad ithâl ikameciliktir. Fakat
sorun uradadr: Günümüzdeki
kadar bütünlemi bir dünya
ekonomisinde ithal ikâmeci
politikalarn kullanlmas eskisi
kadar kolay deildir. Gelin
birlikte akl yürütelim: Bu
girdileri üretmek yerine ithal
ediyor oluumuz, ekonomimizin
yapsal kstlar içinde piyasa
koullarnca dayatlmyor
mu? Baka bir ifadeyle: Biz
bu mallar esasen daha ucuz
veya kaliteli olduklar için ithal
etmiyor muyuz? Eer öyleyse
bu mallar içeride üretmeye
kalkmak piyasa koullarnn
dayatt rekabetçi kayglar
bertaraf etmek için bir yerden
baka bir yere kaynak aktarmn
gerektirmeyecek midir? Örnek
verirsek, Çin’den ithal ediyor
olduunuz girdiyi Türkiye’de
navlun dahil ithal fiyatnn
üzerinde bir fiyatla üretemezsiniz.
Eer üretmekte srarl olursanz,
satamazsnz. Satabilmek için
birilerinin üreticiye herhangi bir
biçimde sübvansiyon vermesi
gerekecektir. Bu artlar altnda
ikinci seçenek Çin’den ithalat
kstlamak olacaktr. Bu ise
içeride üretilmeye balanan
girdinin bir ihraç ürününün
üretiminde kullanlmas
hâlinde, ihraç ürününün d
pazardaki rekabet gücünü
(eer fiyat önemli bir rekabet
unsuruysa) azaltacaktr. Tüm bu
söylediklerim “Türkiye d ticaret
açn daraltmak için ara mal
üretimini ksmen bile olsa içeriye
kaydramaz” demek deildir.
Elbette ara mallarn yurt içinde
üretme imkânlar aratrlmaldr.
Yeni kurulan Ekonomi
Bakanl’nn “Girdi Tedarik
Sistemi Projesi”nin amac da bu
olsa gerektir.
O halde, Türkiye ara mal
üretimi konusunu gündeminde
tutmal ve bu yönde stratejiler
gelitirmelidir fakat Türkiye’nin
dikkatle deerlendirmesi gereken
bir baka konu, bu sorunun
çözümünde d yatrmlarn
bir seçenek olup olmadnn
aratrlmasdr. Örnein u
sorulara cevap aranmaldr: thal

ettiimiz ara mallarn üreten
yabanc firmalar satn alabilir
miyiz? Veya faktör donanmlar
itibaryla bu mallarn üretiminde
görece rekabetçi olan ülkelerde –
firma satn alma seçeneinin yan
sra – yeni firma kurarak sfrdan
yatrm yapabilir miyiz?
Bu söylediklerim baz
baka ülkeler tarafndan
baaryla uygulanmtr ve
uygulanmaktadr. Bize çarpc
örnekler sunabilecek iki ülke
geçmiteki uygulamalaryla
Japonya bugünkü
uygulamalaryla Çin’dir. lki
geriden gelip Batl sanayilami
ülkeleri yakalamtr; dierinin ise
yakalayaca neredeyse kesindir.
Japonya ve Çin girdi ihtiyaçlarn
karlamak için dorudan d
yatrmlar bir stratejik araç
olarak kullanyorlar. Burada
özellikle hammadde kaynaklarna
eriimle ilgili Çin örneini bir
kenara brakarak Japonya’ya
odaklanmak istiyorum.
Japon devleti kinci Dünya
Sava’n izleyen dönem
boyunca Japon firmalarnn d
yatrmlarn “sübvanse edilen”
krediler ve d yatrm sigortas
vastasya desteklemitir. Bir
ülkenin kendi topraklarndaki
snaî yapy geniletmek yerine
kendi firmalarnca baka
ülkelere yatrm yaplmasn
desteklemesi ilk bakta tuhaf
görünebilir. Japon devleti
d yatrmlar destekleyerek
özellikle hem yerli endüstrilerin
ihtiyaç duyduu girdilerin
salanmasn güvenceye almay
hem de nisbî rekabet gücü
gerileyen Japon firmalarnn d
pazarlardaki payn muhafazay
amaçlamtr. Japonya’da
üretimi sürdürerek d pazarlarda
rekabet edemeyecek duruma
gelen tekstil gibi endüstrilerin
dier Uzak Dou Asya ülkelerine
kaydrlmas bu alanda çalan
Japon firmalarnn daha uzun
süre yaamasn salamtr.
Söylediim gibi Japon devleti bu
tür yatrmlara girien firmalara
hem ucuz kredi hem de yatrm
sigortas destei vermitir.
Bu amaçla kullanlan kurum
ise bata Japon Eximbank’
olmutur. 1953 ve 1999 yllar
arasnda Japonya’nn kendi
firmalarnn d yatrmlarna
verdii finansal destein toplam
tutar 69,5 milyar dolardr. Bu
tutar ayn dönemde Japon
firmalarnn yurt dnda
yaptklar d yatrmlarn
%10’una karlk gelmektedir.

imdi gelelim sadede:
Türkiye’de devlet Türk
firmalarnn d yatrmlarn
desteklemelidir. Bu amaçla
kullanlabilecek en uygun aygt
(kurum) Türk Eximbank’tr.
Devlet Yatrm Bankas’nn
1987’de Türk Eximbank’a
dönütürülmesini izleyen
dönemde eski Dou
Bloku ülkelerindeki rejim
deiiklikleriyle birlikte
ortaya çkan frsat bu kurum
tarafndan Türkiye lehine çok
iyi deerlendirilmitir. imdiki
aamada yine bu tür bir özel
misyon gündeme getirilmelidir.
Türk Eximbank’n kurulu
kanunun da böyle bir
çalma için elverili olduu
düünülmektedir. 3332 Sayl
Kanun’un 7. Maddesi “Bankann
Amaç ve Faaliyet Konular”n
u ekilde tanmlamaktadr:
“Banka’nn amac; ihracatn
gelitirilmesi, ihraç edilen mal
ve hizmetlerin çeitlendirilmesi,
ihraç mallarna yeni pazarlar
kazandrlmas, ihracatçlarn
uluslararas ticarette paylarnn
artrlmas, ihracatçlar ve
yurt dnda faaliyet gösteren
müteahhitler ve yatrmclara
uluslararas piyasalarda rekabet
gücü ve güvence salanmas,
yurt dnda yaplacak yatrmlar
ile ihracat veya döviz kazandrma
maksadna yönelik yatrm
mallar üretim ve satnn
desteklenerek tevik edilmesidir.”
... (Bu kapsamda Banka) “Yurt
d müteahhitlik hizmetleri ile
d yatrmlarn gelitirilmesi için
kredi açar, finansmanna katlr,
sigorta ve garanti salar.”
Son bir not: hracat kredileri
OECD ve Dünya Ticaret
Örgütü’nün düzenlemelerine
tâbidir. Dolaysyla, bu alanlarda
devlet desteinde manevra
alan dardr. Fakat dorudan d
yatrmlar için bu geçerli deil.
Sonraki yazlarda Eximbank’n
Türk d yatrmlarn
nasl destekleyebileceine
deineceim.
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