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Organize Sanayi Bölgeleri 
Uygulama Yönetmeli�in-
de De�i�iklik Yap�lmas�na 

Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de 
yay�mlanarak yürürlü�e girdi. Yeni 
yönetmelik hakk�nda aç�klama yapan 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan� 
Nihat Ergün, organize sanayi bölge-
lerinin içinde yer almayan, belediye-
ler ya da valilikler kontrolünde, meri 
plana göre yap�la�arak kendili�inden 

olu�mu� sanayi alanlar�n�n da bulun-
du�una dikkati çekti. 
 Ergün, bu alanlarda yer alan tesis-
lerin, ortak altyap� tesisleri kurma 
ve i�letme gibi avantajlardan yoksun 
olduklar�n� kaydetti. Yap�lan kanuni 
düzenlemeye göre, gerçek ve tüzel 
ki�ilerin 12 Nisan 2012 tarihine ka-
dar ba�vurular�n� valiliklere yapmala-
r� gerekti�ini hat�rlatan Ergün, �ehir-
lerde kurulacak olan komisyonlar�n, 

bu ba�vurular� de�erlendirece�ini, 
talep edilen alan, altyap� ve yönetim 
beraberli�inin sa�lanabilece�i bir 
bütünlü�e sahip olunmas� halinde, 
Islah OSB kimli�inin kazan�laca��n� 
bildirdi. Ergün, �slah OSB’lerin, be-
lirli bir takvim içinde �slah �artlar�n� 
yerine getirmeleri durumunda OSB 
kimliklerini koruyaca��n� söyledi.

Yeni yat�r�m gelecek
 

 Bakan Ergün, yay�mlanan yönetme-
likle �slah OSB’ler için aranan ba�vu-
runun hangi ko�ullarda yap�laca�� ve 
de�erlendirme sürecinin esaslar�na 
aç�kl�k getirildi�ini de söyledi. Ergün, 
“Islah OSB’ler, organize sanayi böl-
gelerinin yararland��� her türlü te�vik 
ve kolayl�ktan yararlanabileceklerdir. 
Yay�mlanan yönetmelikle, da��n�k 
sanayi alanlar� �slah OSB kimli�i ka-
zanacak. Düzenleme ile bu alanlar�n 
yeni yat�r�mlar çekmesi ve daha fazla 
istihdam olu�turmas� mümkün olabi-
lecek” dedi.

OSB’lerde ola�an ve ola�anüstü 
toplant�lar aras�nda 6 aydan az 
bir süre olmas� halinde ola�a-

nüstü toplant� ça�r�s�nda, yaln�zca gün-
demle ilgili bilgi ve belgeler gönderile-
cek. Di�er bir de�i�iklikle OSB içinde 
küçük imalat ve tamirat, ticaret, e�itim 
ve sa�l�k hizmet alanlar�nda kat�l�mc� 
vasf�na sahip ve müstakil bir parselde 
faaliyet yürüten gerçek ya da tüzel ki-
�iler genel kurulda temsilci olarak yer 
alabilecek. Bu parsellerde birden çok 
i�letme bulunmas� halinde, bu i�let-
meler kendi aralar�ndan seçecekleri bir 
temsilci ile genel kurulda temsil edile-
cek.  Müstakil parsel büyüklü�ü 3000 
metrekareden küçük olamayacak. 

OSB Üst Kurulu�u seçimi

 Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuru-
lu�u (OSBÜK) Yönetim kurulu, genel 
kurulun OSB Üst Kurulu�u üyeleri aras�n-
dan seçece�i 11 asil ve 11 yedek üyeden 
olu�acak. Yönetim kurulu as�l ve yedek 
üyelerinin her biri farkl� OSB’lerden seçi-
lecek. OSB Üst Kurulu� temsilcisi vasf�n� 
ta��mad�klar� halde seçilenlerle sonradan 
kaybedenlerin üyelikleri kendili�inden 
sona erecek. Yönetim kurulu yapaca�� ilk 
toplant�da, kendi içinden bir ba�kan ve iki 
ba�kan yard�mc�s� seçecek. Ba�kan, göre-
vi ba��nda bulunmad��� sürelerde yard�m-
c�lar�ndan birini vekil tayin edecek.  

 Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili yeni Uygulama Yönetmeli�i 
devreye girdi. Buna göre, da��n�k sanayi alanlar� ‘Islah OSB 
kimli�i’ statüsüne kavu�tu 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan� Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan� 
Nihat ErgünNihat Ergün
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Ekonomi Bakan� Ça�layan burada 
yapt��� konu�mada, � rmalar�n 
uluslararas� rekabet güçlerinin 

art�r�lmas�n� hede� eyen “KOB	 	�birli�i 
ve Kümelenme Projesi”nin sürdürülebi-
lir ihracat trendinin devam etmesi için 
at�lan ad�mlardan bir tanesi oldu�unu 
belirterek, Cumhuriyet’in 100. y�l�nda, 
2023 y�l�nda dünyan�n ilk 10 ekonomi-
sinden biri olmay� ve ihracat odakl� üre-
tim yap�s� ile y�ll�k ihracat� 500 milyar 
dolar seviyesine getirmeyi hede� edikle-
rini belirtti. 
 Konu�mas�nda özel sektörün önemi-
ni vurgulayan Ça�layan, “Türkiye yeni 
dönemde, özellikle rekabetin son derece 
ac�mas�z hale geldi�i ve bir ülkede ç�-
kan konut piyasas�ndaki s�k�nt�n�n tüm 
dünyay� darmada��n etti�i bir ortamda; 
hem büyüyeceksiniz, hem ayakta dura-

caks�n�z, hem geli�eceksiniz... Bunlar�n 
hepsini yapmak için de�i�ime ihtiyaç 
var. Özellikle küresel krizin yeniden 
gündemde oldu�u bir ortamda Türk özel 
sektörünün gerek üretim yap�s�n�n, ge-
rek pazarlama yap�s�n�n, gerek ihracat 
odakl� çal��ma siteminin tamamen de-
�i�mesi gerekiyor” dedi. Özel sektöre 
hareket kabiliyeti alan�n� verecek her 
türlü imkân�n sa�lanmas�n�n AKP hü-
kümetlerinin temel felsefesi oldu�unu 
vurgulayan Ça�layan, “Bu saatten son-
ra kalk�p art�k devlet, hükümet olarak 
kibrit üretecek, pil üretecek dönemleri 

geride b�rakt���m�z çok net ortaya ç�k-
m��t�r. Türkiye ne zaman ki özel sektör 
marifetiyle büyüme stratejisi izlemi�, ne 
zaman ki uluslararas� üretim yapmak, 
rekabet etmek zorunda oldu�unu belirle-
mi�, Türkiye’nin ondan sonra iki yakas� 
bir araya gelmeye ba�lam��t�r. Devletin 
her türlü ekonomik alan�n içine girmi� 
oldu�u bir durumdan ke�ke Türkiye bu 
8-9 y�l içinde de�il, 25, 30 y�l önce ç�-
kabilseydi. Devlet kendi özel sektörüne 
kar�� haks�z rekabet ortam� içinde olma-
sayd� ve özel sektörümüz dünyada reka-
bet etmenin ne oldu�unu daha önce kav-

rasayd�. Yüksek katma de�erli üretim 
yapmak zorunda oldu�unu ke�ke daha 
önce bilseydi. Bu ke�keleri o zaman di-
yen ama bugün icraat�n içinde olan biri 
olarak art�k bu ortam tamamen sa�lan-
m��t�r” dedi.
 Kümelenmenin ise Türkiye’nin ciddi 
zaman kaybetmi� oldu�u bir konu oldu-
�unu söyleyen Ça�layan, kümelenmenin 
sadece ayn� sektörde yer alan � rmalar�n 
bir araya gelmeleri olmad���n�, küme-
lenmenin de�i�imi yakalamak, rekabet 
gücünü artt�rmak için kolayla�t�r�c� ve 
altyap� güçlendirici tedbirleri al�nmas�-
n�n da bir yolu oldu�unu ifade etti. Ça�-
layan, rekabetin bu ac�mas�z kurallar� 
çerçevesi içinde KOB	’lerin kümelen-
mesinin önemine i�aret ederek, projeye 
vurgu yapt�. Bugün yap�lan çal��man�n 
Türkiye’nin hem bölgesel, hem uluslara-
ras� rekabetin gücünün iyi tesis edilmesi 
ve 500 milyar dolar ihracat hede� nin, 
2023 y�l�nda 2 trilyon dolardan fazla bir 
milli gelir hede� nin alt yap�s�n� olu�tur-
du�unu belirtti. Ça�layan 	lk etapta Ço-
rum, Samsun, Trabzon, Kahramanmara� 
ve Gaziantep olmak üzere 5 hedef il be-
lirlenen “KOB	 	�birli�i ve Kümelenme 
Projesi”yle uluslararas� pazarda stratejik 
hede� erle rekabet edebilen, sürdürülebi-
lir ihracat yapabilen � rmalar için bölge-
leraras� KOB	 i�birliklerinin kümelenme 
anlay���yla geli�tirilmesini hede� edikle-
rinin alt�n� çizdi.

Kümelenmeye araç motivasyonu
 Ekonomi Bakan� Zafer 

Ça�layan ile AB Bakan� 

Egemen Ba���’�n kat�l�m�yla 

gerçekle�tirilen “KOB� 

��birli�i ve Kümelenme 

Projesi”nin aç�l���, Hilton 

Otel’de düzenlenen törenle 

gerçekle�tirildi. 

Ankara Sanayi Odas�, 
“Ankara’da Yenilenebilir 
Enerji Konusunda Küme-

lenme Analizi” isimli bir proje ger-
çekle�tirdi. Söz konusu proje kapsa-
m�nda bir kitapç�k haz�rlayan Oda, 
projede Ankara’n�n güne�, rüzgar ve 
jeotermal enerji potansiyelinin belir-
lenmesi, sektörde çal��abilecek fir-
malar�n tespit edilmesini hedef ald�. 
Haz�rlanan kitapç�kta Türkiye’nin 
petrolde d��a ba��ml�l��� yüzde 94, 
do�algazda d��a ba��ml�l��� ise yüzde 
97 olarak verildi. Türkiye’nin fosil 
enerji aç�s�ndan d��a ba��ml� oldu�u-
nun belirtildi�i raporda, Türkiye’nin 

petrol ve do�algaz ithalat� için fiyat-
lardaki geli�melere göre y�lda 35 ile 
50 milyar dolar aras�nda bir ödeme 
yapt��� ifade edildi.

Ankara güne� enerjisi 
üretiminde Almanya’dan 

daha avantajl�
 

 Türkiye’de toplam y�ll�k ortalama 
güne�lenme süresinin metrekarede 
2 bin 640 saat oldu�unun belirtildi�i 
projede, ortalama toplam ���n�m �id-
detinin metrekarede bin 311 kWh/y�l 
oldu�u ifade edildi. Proje kapsam�nda 
haz�rlanan kitapç�kta, bu miktar�n 779 
bin 452 km2’lik yüzölçümüyle tüm 

Türkiye için 1.021.861.572.000.000 
kWh/y�l kadar oldu�u belirtildi. Bu 
say� Türkiye’de ki�i ba��na dü�en gü-
ne� enerjisi miktar�n�n yakla��k olarak 
14 milyon kWh oldu�unu gösterirken, 
bu say� Türkiye’de ki�i ba��na y�l�k tü-
ketim miktar� olan 2 bin 700 kWh’l�k 
elektrik enerjisinin 5 bin kat�ndan 
daha fazla. 
 Projede, Ankara bölgesinin güne� 
enerjisi üretimi aç�s�ndan güney bölgele-
rine nazaran daha zay�f durumda oldu�u 
belirtildi. Bu durumun güne� enerji sant-
ralleri kurulmas� yönünden olumsuz ol-
makla birlikte “Toplam Radrasyon, “Gü-
ne�lenme süresi” ve “Difüz Radrasyon” 
de�erlerinin, güne� enerjisinden yo�un 
bir �ekilde enerji üreten ve önemli yat�-
r�mlar yapan Almanya ile k�yasland���n-
da çok daha avantajl� durumda oldu�u 
ifade edildi. 

Ankara rüzgârda da zay�f

 Ankara’n�n rüzgâr enerji potansiye-
linin MW s�n�f� rüzgâr türbini santral-
leri kurulmas�na elveri�li olmad���n�n 
belirtildi�i kitapç�kta, bu nedenle böl-
gede rüzgâr enerjisinden istifade ede-
bilecek uygun alan�n, lisans�z üretim 
yap�labilecek olan 500 kw’a kadar olan 
yat�r�mlar oldu�u ifade edildi. 

 Jeotermal enerjide ise termal tu-
rizm ve balneoloji uygulamalar�n�n 
Haymana’da mevcut oldu�u, Ankara’da 
jeotermal enerjinin serac�l�kta kullan�l-
maya ba�land���n�n görüldü�ü ifade 
edildi. Jeotermal enerjiye sahip olan 
Ankara ilçelerinde kullan�m� art�rarak, 
söz konusu ilçelerde enerji verimlili�i-
nin sa�lanabilece�inin dile getirildi�i 
raporda, 	lçelerde enerji maliyetlerini 
dü�ürmesi ve istihdam�n geli�mesinin 
beklendi�i ifade edildi. 

Yenilenebilir enerji de�il, 
bunu ortaya ç�karacak ekip ve 
ekipman Ankara’da mevcut

 
 Proje sonucunda, Ankara’da yeni-
lenebilir enerji kaynaklar� kullan�la-
rak büyük miktarda elektrik enerjisi 
üretilemeyece�i belirlendi. Ancak, 
Ankara’n�n yenilenebilir enerji kay-
naklar�n�n geli�tirilmesi ba�lam�nda 
teknoloji alan�nda öncülük yapacak 
bilim adam�, teknoloji ve sanayi alt-
yap�s�na sahip oldu�u belirtildi. Ener-
ji sektörüne donan�m tedari�i yapacak 
� rmalar�n Ankara’da mevcut oldu�u 
ifade edilirken, Ankara Sanayi Odas� 
taraf�ndan yap�lm�� olan ankette 103 
� rman�n yenilenebilir enerji sektörü 
ile ilgilendi�i ortaya ç�kt�. 

"Ankara'n�n Yenilenebilir enerji kapasitesi yetersiz" 
 Ankara Sanayi Odas�’n�n 

haz�rlad���, “Ankara’da 

Yenilenebilir Enerji 

Konusunda Kümelenme 

Analizi” projesine göre, 

Ankara’da rüzgar, güne� 

ve jeotermal enerjiyi 

kullanarak büyük 

miktarda elektrik enerjisi 

üretilemeyece�i belirlendi.

Bakan Ça�layan konu�mas�n�n ard�ndan, proje kapsam�nda be� hedef il olarak belir-
lenen Çorum, Samsun, Trabzon, Kahramanmara� ve Gaziantep’in Ticaret ve Sanayi 
Odalar� Ba�kanlar�na, tedarik ihalesi al�nan araçlar�n anahtarlar�n� teslim etti.
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"Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesinde 
bir taraftan geli�en tar�ma dayal� sanayi ile mobilya 
sektörü yat�r�mlar�, di�er taraftan ayakta zor duran, 
kapatma noktas�na gelen ya da kapanan sanayi tesisleri 
dikkat çekiyor. Di�er tarafta da tahsisli parselinin küçük 
bir bölümünde üretim yap�p, geriye kalan yerinde arpa 
üreten sanayiciler de var. Isparta OSB’de halen i�letmede 
olan 2 fabrikan�n bo� bulunan alanlar�nda arpa üretimi 
yap�l�yor.” 

(Sabah Gazetesi-Antalya.) 

Anadolu’da birçok OSB’nin doluluk oran�n�n dü�ük 
oldu�u, hatta baz� OSB alanlar�n�n tamamen bo� oldu�u, 
tarla ya da otlak olarak kullan�ld��� bilinen bir gerçek. 
Bunlara kar��n birçok yerde de halen OSB kurma giri�imi 
ve arzusu var.

Devlet düzenli sanayile�me için kurgulad��� ve yasalarla 
yetkilendirdi�i OSB’leri destekliyor; yenilerinin kurulmas� 
da hükümetlerce programa al�n�yor. E�er giri�imci için 
bölgesel ve sektörel potansiyel varsa devlet (popülizme 
kap�lmadan), gerekli raporlar� inceleyip, bu talepleri 
kar��lamak zorundad�r. 

�u günlerde Mersin Tarsus’ta 3. OSB için rapor 
haz�rlan�p bakanl��a sunuluyor. 

Bursa’da Nilüfer Bölgesinde bulunan Kayapa’da i� 
adamlar�n�n talebi ile yeni bir OSB için çal��ma yap�l�yor. 
Bunlar gibi ilgili bakanl��a iletilmi� Türkiye’nin pek çok 
bölgesinden OSB kurma talepleri var. Hatta Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanl��� kendili�inden geli�en sanayi 
bölgelerini de ‘�slah’ amac�yla OSB yapmay� plânl�yor. 

Son günlerde ‘OSB kurma’  de�il ama ‘OSB olma’ 
giri�imlerinden biri yine Ba�kent Ankara’da gündeme 
geldi. Türkiye’nin mobilya sektöründe marka olan bölgesi  
Siteler’in ‘�htisas Organize Sanayi Bölgesi’ olarak ilan 
edilmesi yönünde Ankara Valisi Say�n Alaaddin Yüksel 
taraf�ndan Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanl���’na dilekçe 
verildi�ini ö�reniyoruz.

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

Ancak, Ankara Büyük�ehir Belediyesi ba�ta olmak 
üzere çe�itli gerekçelerle OSB’lere kar�� agresif ve bir türlü 
a��lamayan, idrak edilmesi kolay olmayan direnç odaklar� 
bulunuyor. Özellikle Ankara’da baz� belediyelerin mevcut 
OSB’lerle çok da ‘can ci�er kuzu sarmas�’ olmad�klar� 
yak�ndan biliniyor.  O yüzden uzun y�llard�r yönetimsel 
aç�dan s�k�nt� çeken ve arzulanan ba�ar�y� elde edemeyen 
imalât bölgemiz Siteler’e yönelik  ‘OSB olsun’ talebinin 
sonucunu merakla bekliyoruz.

Yeni dönemde Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu�u 
(OSBÜK) Ba�kanl���na seçilen ve ayn� zamanda Ankara 
Sanayi Odas�’n�n da Ba�kan� olmas� s�fat� ile Türkiye’deki 
OSB’lerin ‘patronu’ konumundaki Say�n Nurettin 
Özdebir’den güçlü bir beklenti var.  

OSBÜK yönetimi için yeni dönem OSB’ler hakk�nda 
hem fark�ndal�k olu�turma, hem de birikmi� geleneksel ve 
güncel sorunlar�n çözümü için proaktif olma dönemidir. 

Güçlü bir sesin; OSB’lerin devlet politikas� ile 
desteklendi�ini, yasal ve ideal sanayi yerle�keleri 
oldu�unu, bölgesel ve yerel kalk�nma için istihdam ve 
üretim yapt���n�, yerel yönetim bürokrasisinin bölgesel ve 
ulusal kalk�nma ad�na OSB’lere destek vermesi gerekti�ini 
vurgulamas� ve sonuç al�nmas� gerekiyor. 

Yoksa Anadolu’da olu�an sanayi toplumundan, tar�m 
toplumuna geri döneriz! Isparta’daki Süleyman Demirel 
OSB’de oldu�u gibi yurdumuzdaki birçok OSB’de sanayi 
parsellerine Arpa ekilmeye ba�lanabilir.

Buna Ankara’n�n göbe�i de dahil!

Editörden

Arpa ekilen 
OSB arsalar�!

Kemal ÇEKÜÇKemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr

"Bölgesel asgari" �srar�

Kay�tl� i�siz 1.5 milyonu geçti 

 ASO Ba�kan� Özdebir, “Bölgesel asgari ücret uygulamas�, hem 
bölgeler aras� gelir da��l�m� dengesizliklerini giderecek, hem de 

çal��anlara sosyal güvence sa�layacakt�r” dedi 

 ��verenin, çal��t�rd��� Türkiye �� Kurumu’na kay�tl� her i�çinin sigortas�n� 
30 ila 54 ay aras�nda devletin ödemesi, Türkiye genelinde ��KUR’a kay�tl� i�siz 

say�s�n� 1 milyon 510 bin ki�iye yükseltti.

ASO Ba�kan� Nurettin Özde-
bir, ASO’nun temmuz ay� 
Meclis Toplant�s�nda yapt�-

�� konu�mada, geçen hafta yönetim 
kurulu toplant�lar�n� �abanözü’nde 
yapt�klar�n� hat�rlatt� ve bu ziyaretle 
iyi çal��an yerel yönetimlerin bir ilçe-
nin kaderini nas�l de�i�tirdi�ine �ahit 
olduklar�n� söyledi. �abanözü’ndeki 
organize sanayi bölgesinde 12 fabri-
kan�n üretim yapt���n� ve 2 bin 200 
ki�iye istihdam sa�land���n� anlatan 
Özdebir, �abanözü’nde i�sizli�in 
s�f�r oldu�unu, ilçenin göç ver-
medi�ini, göç ald���n� dile getirdi. 
�abanözü’nde 1500 ki�i çal��t�ran ve 
elektrikli ev aletleri üreten bir sana-
yicinin üretim üssünü 	stanbul’dan 
bu ilçeye ta��d���n� aktaran Özdebir, 
bu ta��nmada verilen te�viklerin yan� 
s�ra ücretlerin de önemli bir rolü ol-
du�unu belirtti. 

 Özdebir, “Bu konu, ASO olarak 
gündeme getirdi�imiz Bölgesel As-
gari Ücret önerimizin önemini ortaya 
koymaktad�r. Bu konu Hükümetin 
gündeminde olmal�d�r. Bölgesel as-
gari ücret uygulamas�, hem bölgeler 
aras� gelir da��l�m� dengesizliklerini 

giderecek, hem de 
çal��anlara sosyal 
güvence sa�layacak-
t�r” dedi. 

Gündemde 
olmal�

 
 Nurettin Özdebir, 
mevcut k�dem tazmi-
nat� uygulamas�n�n, 
i�gücü maliyetlerini 
yükselterek rekabet 
gücünü olumsuz 
etkilerken, yeni i�e 
almalar� da güçle�ti-
rerek i�sizli�in azal-
mas�n� engelledi�ini 
savundu ve “Hükü-
met bu konuyu, fazla 
geciktirmeden gündemine almal� ve 
sorunu bir çözüme ba�lamal�d�r” 
dedi. 

 Esnek çal��ma yöntemleri
 

 K�dem tazminat�n�n yan� s�ra i�gü-
cü piyasas�n� kat�la�t�ran, i�e almay� 
ve i�ten ç�karmay� zorla�t�ran yasa-
lar�n da istihdam art���n� frenledi�ini 

iddia eden ASO Ba�kan� Nurettin 
Özdebir, i�verenlerin i�lerin aç�ld��� 
dönemlerde e�er önünü göremiyor-
sa i�e yeni eleman almaktansa fazla 
mesaiye yöneldi�ini belirtti. Özde-
bir, i�gücü piyasas�ndaki kat�l�klar� 
giderecek esnek çal��ma yöntemle-
rini mevzuata kazand�racak düzenle-
melerin de bir an önce gerçekle�tiril-
mesi gerekti�ini kaydetti.

Resmi Gazete’de 13 �ubat’ta 
yay�mlanarak yürürlü�e giren 
kamuoyunda “Torba Yasa” 

olarak bilinen 6111 Say�l� Kanun 
kapsam�nda i�verenin, çal��t�rd��� 
Türkiye 	� Kurumu’na (	�KUR) ka-
y�tl� her i�çinin sigortas�n� 30 ila 54 
ay aras�nda devletin ödemesi, Türki-
ye genelinde kay�tl� i�siz say�s�n� 1 
milyon 510 bin ki�iye yükseltti. 
 	�KUR Genel Müdürü Kemal Bi-
çerli, Türkiye genelinde 2010 Aral�k 
ay�nda 	�KUR’a kay�tl� i�siz say�s� 1 
milyon 414 bin 541 ki�iyken bu sa-
y�n�n ocak ay�nda 1 milyon 325 bin 

399, �ubat ay�nda 1 milyon 254 bin 
945, mart ay�nda 962 bin 953’e geri-
ledi�ini belirterek, ‘Torba Yasa ola-
rak bilinen 6111 Say�l� Yasa’n�n yü-
rürlü�e girmesiyle birlikte 	�KUR’a 
kay�tl� i�siz say�s� yeniden yükseli�e 
geçerek, nisan ay�nda 1 milyon 293 
bin 179, may�s ay�nda 1 milyon 454 
bin 675, haziran ay�nda ise 1 milyon 
510 bin ki�i oldu” dedi. 
 Bunun yan� s�ra 	�KUR’a ge-
çen y�l�n haziran ay�nda kay�tl� olan 
aç�k i� say�s� 51 bin 728 iken, bu 
y�l haziran ay�nda bu say�n�n yüzde 
91.23’lük art��la 98 bin 921 oldu�unu 

ifade eden Biçerli, ‘Yine ayn� �ekilde 

2010 y�l� Haziran itibariyle 	�KUR 

taraf�ndan i�e yerle�tirme say�s� 106 

bin 309 iken, bu y�l�n haziran ay� iti-

bariyle i�e yerle�tirme say�s� yüzde 

72.24’lük art��la 183 bin 104’e ç�kt�” 

diye konu�tu. 

 	�KUR Ankara 	l Müdürü Talip 

Altu� da, TÜ	K verilerine göre, ba�-

kentte geçen y�l 1 milyon 442 bin 

çal��an, 1 milyon 640 bin de i�gücü 

oldu�unu ifade ederek, “Geçen y�l�n 

rakamlar�na göre, Ba�kentte 198 bin 

ki�i çal��m�yor. Bu i�sizlerin 95 bin 

563’ü 	�KUR’da kay�t alt�nda. ASO, 

OST	M ve 	vedik Organize Sana-

yi bölgelerinin yapt��� ara�t�rma-

larda, kesin olmayan bilgilere göre 

Ankara’da yüzde 40 kay�t d��� çal��an 

var” dedi. Torba Yasa ile i�veren ve 

i�çilere getirilen olanaklarla kay�t d��� 

çal��an i�çilerin kay�t alt�na al�nmas�-

n�n amaçland���n� belirten Altu�, “�u 

anki verilere göre, Torba Yasa’n�n 

getirdi�i olanaklar, kay�t d���n� kay�t 

alt�na alma yolunda ba�ar�l�” diye ko-

nu�tu.  

��KUR Genel Müdürü -  Kemal B�ÇERL���KUR Genel Müdürü -  Kemal B�ÇERL�

ASO Ba�kan� ASO Ba�kan� 
Nurettin ÖZDEB�RNurettin ÖZDEB�R
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Ankara Sanayi Odas� (ASO) Ba�kan� 
Nurettin Özdebir, Bakan Ergün’e 
tebrik ziyaretinde bulundu. Heyeti 

Bakanl�kta kabul eden Ergün, yeni dönemde 
dana nitelikli bir hizmet anlay��� ile çal��maya 
devam edeceklerini belirtti. Tanzimat Döne-
mindeki ‘sanat toplum içindir’ ekolünü hat�r-
latan Ergün, bilimin de toplum için oldu�unu 
aktararak, insan hayat�n� kolayla�t�racak bir 
biçimde bilimin kullan�lmas� gerekti�inin al-
t�n� çizdi. 
 Ergün bilim adam� ve sanayicinin bu nok-
tadan hareket etmesi gerekti�ini belirterek, 
bakanl�k olarak görevlerinin de bu i�birli�i 
ve diyalogu maksimum noktaya ula�t�rmak 
oldu�unu ifade etti. Her alanda çal��malar�n 
artt�r�lmas� gereklili�ini vurgulayan Bakan 
Ergün, “Türkiye’nin zenginlik kayna�� yerin 
alt�ndaki petrol ve do�algaz yataklar� de�ildir. 
Türkiye’nin böyle bir zenginlik kayna�� yok-
tur. Elbette yerin alt�ndaki petrol ve do�algaz� 
arayaca��z, denizin alt�na sondaj da ataca��z. 
Her ç�kan petrol ve do�algaz� kendi zengin-
liklerimize ilave edece�iz. Bizim esas zen-
ginli�imiz kendi toplumumuzun derinli�inde. 
Genç nüfus var, e�er onlar� iyi e�itirsek, on-
lar�n akl�n�n, zekâs�n�n ürünü olan teknolojik 
geli�meleri ön plana ç�kartabilirsek, esas zen-
ginlik oradad�r” diye konu�tu. 
 Ergün tüm bu zenginlik de�erlerinin far-
k�ndal���yla teknolojik, bilimsel çal��malar 
yap�lmas� gerekti�ini aktararak, bu zenginlik-
le sanayiciye ���k tutulaca�� de�erlendirmesi-

ni yapt�. Rekabet üzerine de yorumlar getiren 
Bakan Ergün, bu noktada katma de�erin ve 
teknoloji kullan�m�n�n fazla oldu�u ürünlere 
a��rl�k verilmesi gerekti�ini dile getirdi. “Bir 
ürüne ne katarsak de�eri artar?” diyen Ergün, 
“Öyle bir �ey katmal�y�z ki o ürünün katma 
de�eri arts�n. O ürüne ucuz enerji, ucuz i� 
gücü katarsak de�eri artar” dedi. Ergün sana-
yinin hede� nin Türkiye’yi orta ve ileri ölçekli 
ürünlerde Avrasya’n�n üretim merkezi ile 
ara�t�rma ve geli�tirme (AR-GE) merkezi ha-
line getirmek oldu�unu kaydederek, organize 
sanayi bölgelerinin de bunda çok önemli bir 
yeri oldu�unu ifade etti. Bu kapsamda bu böl-
gelerde meslek liseleri kuruldu�unu hat�rlatan 
Bakan Ergün, bu durumun yüksek ö�retim 
kurumlar�nda da e�itim verilerek geli�mesi 
gerekti�ini sözlerine ekledi. 

“�thalatta offset sisteminin 
kullan�lmas� �art”

 Ülkede üretilen mallar konusunda kamu-
nun da bu ürünlerden sat�n almas�n� talep 
eden Ergün, Türkiye’de üretilmeyen ürün-
lerin ithalat�nda da offset sistemin uygulan-
mas�n�n önemli oldu�unu aktararak, �öyle 
konu�tu: “Türkiye’de üretilmeyen ürün 
varsa bunlar�n al�nmas� icap ediyorsa kamu 
olarak bunun al�nmas� gerekiyorsa offset 
uygulamayla al�nacak. Yani o ürünün baz� 
k�s�mlar� Türkiye’de üretilmeli. Offset uy-

gulamas� savunma sanayinin d���na ç�kar�l-
mal�.” 

 ASO Ba�kan� Özdebir ise sadece sana-
yiye ait bir bakanl���n kurulmas�ndan do-
lay� mutlu olduklar�n� kaydederek, bilimin, 
teknolojinin ve sanayinin bir araya gelerek 
katma de�eri daha yüksek olan ve al���lm�-
��n d���nda ürünler yap�lmas�na öncü bir 
bakanl�k olaca�� de�erlendirmesini yapt�. 
Türkiye’nin yüzde 11’lik bir büyümeyle 
güzel bir ba�ar� sa�land���n� belirten Özde-
bir, katma de�eri fazla olan ürünlerin üretil-
mesinin önemine de�indi. Özdebir küresel 
krizden sonra geli�mekte olan ülkelerin 
büyüme s�k�nt�s�n�n rekabeti h�zland�rd��� 
yorumunu yaparak, Türkiye’nin 73 milyon 
nüfusu ve müthi� bir iç pazar� oldu�unu 
kaydetti. Bu f�rsat�n iyi de�erlendirilmesi 
gerekti�ini vurgulayan Özdebir, 2013 y�l� 
için yap�lacak olan pek çok projenin üreti-
minde yerli mallar kullan�lmas� gerekti�ini 
ifade ederek, “Katma de�erin tamam�n� 
yurtiçine b�rakmal�y�z. Her �eyi ülkemizde 
üretmemiz de mümkün de�il ama, savun-
mada uygulanan offset sistemiyle bu yap�-
labilir” dedi. 

“2008 krizini çok
ba�ar�l� atlatt�k”

 Konu�malar�n ard�ndan gazetecilerin so-
rular�n� yan�tlayan Bakan Ergün, “Avrupa’y� 
avucuna alan bir kriz var. Türkiye’ye yan-
s�mas� olacak m�? AK Parti Genel Ba�kan 
Yard�mc�s� Bülent Gedikli ve Ba�bakan Yar-
d�mc�s� Ali Babacan’�n bu konudaki uyar�lar� 
hakk�nda nas�l bir de�erlendirme yapacaks�-
n�z?” sorusu üzerine, Türkiye’nin kendinden 
kaynakl� bir risk yok yan�t� vererek, �unlar� 
ifade etti: “Türkiye’nin 2008’de gösterdi�i 
performans çok ba�ar�l�yd�, krize en geç giren 
ve hemen ç�kan ülke oldu. Türkiye dünyan�n 
g�pta ile bakt��� bir ülke oldu. Türkiye ken-
dinden kaynaklanan bir sorunla kar��la�ma-
yacak, ama dünyay� yak�ndan takip ediyoruz. 
Global bir ekonomi var, aile ekonomisi gibi 
kapal� de�il. Dolay�s�yla dünyadan ald���m�z 
�eyler ve satt���m�z �eyler var. Mü�terilerimi-
zi, pazardaki geli�meleri yak�ndan takip edi-
yoruz. Elimizde argümanlar var, yeri geldi-
�inde devreye sokar�z. Tedbirleyiz, 2008’den 
sonra özel sektör de kendi tedbirlerini al�yor. 
Türkiye kendi iç probleminden kaynakl� bir 
kriz ya�amaz.” 

ASO' dan Bakan Ergün’e tebrik ziyareti
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan� Nihat Ergün, 

olas� bir krizle ilgili olarak yap�lan yorumlar 
hakk�nda de�erlendirmelerde bulunarak, “Herkes 

dünyay� yak�ndan takip etsin, mesele bundan 
ibarettir” dedi.

�ki bin y�l�n�n ba��ndan bu yana, Çin’in dünya 
piyasalar�nda kur politikas� ile haks�z rekabet 
yaparak dünya ekonomisinde aktif rol oyna-

mas�, dünya ekonomisine adeta büyük bir gök 
ta�� çarpm�� gibi etki yapt�. Çin’in kur politikas�, 
ba�ta ABD olmak üzere tüm ülkelerin ekonomi-
lerini yerle yeksan etmek üzere. Çin’in bu haks�z 
rekabeti kar��s�nda �u anda yaln�z ba��na ABD 
mücadele etmektedir. Uluslararas� ticarette kar-
��la�t�rmal� üstünlü�e sahip Almanya, Çin’e kar�� 
dayanmakta; fakat, Avro’nun bu �ekilde yükse-
li�i yak�nda onun da nefesini kesecek. Japonya, 
Çin’i arka bahçesi gibi kullanarak �imdilik ayak-
ta. Ancak onun da t�k nefes olmas�na az kald�. 
K�sacas� bir ipte dört cambaz var: ABD, AB, Çin 
ve Japonya.

ABD, AB ve Japonya’n�n Çin’e kar�� tek yapa-
bilece�i faizi dü�ürmek ve para basmak. Yuan’a 
kar�� kuru dü�ürmek için de çok gayret sarf 
ediyorlar ama bo�una. Yuan, konvertibli de�il. 
Geriye Çin’in cari fazlas�n� yat�rd��� kâ��tlar�n de-
�erini dü�ürmek kal�yor. Ama Çin, bunu yutmu-
yor. Bu mücadele burada bitmez. Bu mücadele 
karakolda bitebilir. Mücadele devam etti�i sürece 
ki edecek, dünyada faizler negatif, para ve mal 
da bol olacak. Geli�mi� ülkeler para bast�kça alt�n 
ba�ta olmak üzere emtialar çatlayacak. Mücade-
lenin sonunda ise alt�n mutlaka patlayacak.

D�� dünyada bunlar olurken Merkez Bankas� 
Kas�m 2010’da ald��� tedbirlerin tam tersi politika 
uygulamaya ba�lad�. Kas�m’da al�nan tedbirler 
�a�k�n ördek tedbirleri idi. MB yeni ald��� ted-
birlerle �a�k�n ördeklikten kurtuldu ve dünya ile 
paralel yüzmeye ba�lad�. Ancak MB’n�n önceki 
ald��� tedbirler cari aç�k konusunda i�e yarama-
yaca�� gibi, bu tedbirler de havanda su dövmek-
ten ileri geçemez. Bizim ülkemizde cari aç�ktan 

kurtulman�n en kolay yolu kriz ç�karmakt�r. Az 
gideriz uz gideriz cari aç�k sorununa kriz ç�ka-
rarak geçici çözüm buluruz. Krizle milyonlarca 
garip guraba i�sizli�e mahkum edilir. Binlerce 
KOB�’mizin kaps�na da kilit vurulur. Daha sonra 
tekrar cari aç�k verilerek krizden ç�kt�k havas�na 
girilir. Batan KOB�’lerin ve vatanda�lar�n borçlar� 
yap�land�r�larak gün kurtar�lm�� olur. 1950’den 
bu yana bu konuda hiç yolda durulmad�, devam 
edildi.

Dünya krizinin bizi etkilemesinden endi�elenen 
ekonomi akl�m�z, toplant� yapt� ve tedbirler pa-
keti yay�nlad�. 1960’ta DPT kuruldu ve kalk�nma 
planlar� yap�lmaya ba�land�. Hükümetin krize 
kar�� ald��� tedbirler y�ll�k planlardakinin ayn�s�. 
Yani elli y�ld�r söylenen ve fakat yap�lmayan 
�eyler. Yani laf olsun torba dolsun. Bir de aç�kla-
nan tedbirler, Orta Vadeli Program’a (OVP) derç 
edilecekmi�. Sanki daha önce yap�lan OVP’lar 
uygulanm�� ve tutturulmu� gibi! DPT’nin yapt��� 
kalk�nma planlar� da zaten yap�l�r ve fakat uy-
gulanmazd�. Yani 50 y�ld�r ve son on y�ldan bu 
yana dostlar al��veri�te görsün.

Aç�klanan tedbirlerin hiçbiri ülkemizin kadim 
sorunu olan cari aç��a çare olmaz. Bunlar�n bir 

kaç�na de�inmek istiyorum. �stanbul’un finans 
merkezi olmas�n�n cari aç�kla ne ilgisi var? Cari 
aç��� olan, paras� döviz niteli�i ta��mayan, trafik 
sorununu çözmemi�, en basit davan�n 5 ila 10 
y�lda bitti�i bir ülkede finans merkezi kurulabilir 
mi? Cari aç��� olan bir ülkenin kredi notu asla 
yükselmez. Kredi notu AA olmayan bir ülkeye 
sen ne yaparsan yap finans merkezi kuramazs�n. 
Hatta kara para merkezi bile yapamas�n.

Mali disiplinin artt�r�laca�� söyleniyor tedbir 
olarak. �nsan akl�yla alay eder gibi. Ekonomi 
yönetimi hangi tedbirleri ald� da mali disiplin 
sa�land�. Cari aç�k veriliyor, bunun finansman� 
için d��ar�dan para geliyor, dünyada faiz dü�tü�ü 
için bizde de zorunlu olarak faiz dü�üyor. Faiz 
giderleri dü�tü�ü ve en insafs�z vergi olan do-
layl� vergiler cari aç�ktan dolay� artt��� için bütçe 
kerhen dengeli gözüküyor. Mali disiplin sürüyor 
diyebilmek için en az�ndan bütçeden ç�kan faiz 
kadar borçlanmamak laz�m. Faiz giderleri dü�er-
ken faiz d��� giderlerdeki art��, mali disiplinin �ehir 
efsanesinden ba�ka bir �ey olmad���n� gösteriyor.

Özelle�tirmenin kararl�l�kla uygulanaca�� ifade 
ediliyor. Elektrik da��t�m ihaleleri yap�ld�. Yakla-
��k 13 milyar dolar. Rekabet kurumu, EPDK ve 

Özelle�tirme �daresi ve MB’nin koordinasyon-
suzlu�u yüzünden da��t�m �irketleri elde kald�. 
Kararl�l�kla sürdürülecek; i�e bak�n, evlere �enlik!

Yat�r�mla ilgili ortam iyile�tirilecek ve istihdama 
dönük tedbirler al�nacakm��. Mali disiplini cari 
aç��a mahkûm bir ülkede istihdam artmaz, 
yat�r�m ortam� da asla iyile�mez.

Son olarak da ihracat geli�tirilecekmi�. Hepimi-
zin �unu bilmesi laz�m: Biz henüz ihracat yapm�-
yoruz yabanc�lar bizden mal al�yor. Yani hiçbir 
yabanc� tüccar Çin’de oldu�u gibi, gideyim de 
a�z�m�n sard��� mal� alay�m diye bize gelmiyor. 
Ya da Almanya’da oldu�u gibi gideyim de iyi bir 
markan�n da��t�c�s� olay�m diye kap�m�zda yatm�-
yor. Bunlar olmad��� için, dünyadaki en küçük 
bir sars�nt�da sa�lam dedi�imiz ekonomimiz, 
dünya küçülürken di�er ülkelere göre iki ya da 
üç kat� küçülüyor. Borsada kay�p yabanc�larda 
bir dü�erken bizimki be� dü�üyor. 

Bütün bunlara ra�men ülkemizde büyük sar-
s�nt� beklemiyorum. Bunun nedeni istikrarl� bir 
hükümetin ve ekonomimizin sa�lam olmas�ndan 
de�il, ülkemizin d���ndaki ekonomik ko�ullar�n 
ülkemize yüklü miktarda faiz ödettirecek ve döviz 
k�tl��� ya�atacak ortamdan çok uzak olmas�n-
dand�r.

Oysa içinde bulundu�umuz uluslar aras� 
ko�ullar ülkemizin b�rak�n ekonomik savunma 
yapmas�n� ekonomik sald�r� yapmas� ve geriye 
dönülmez kazan�mlar elde etmesi için son derece 
uygun atmosfer sunmaktad�r. Ancak 1950’den 
bu yana ülkemizin, ‘f�rsat kaç�rma f�rsat�n�’ için-
de bulundu�umuz durumda da en iyi �ekilde 
kulland���ndan ve kullanaca��ndan ne yaz�k ki 
eminim.

�e� k ÇALI�KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Ekonomide 
pe�reve devam
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�stanbul Sanayi Odas�’n�n(�SO) 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kurulu�u 2010 Raporu”na göre, 

TÜPRA�, 20 milyar 819 milyon 67 bin 
10 TL’lik üretimden sat��la Türkiye’nin 
en büyük sanayi kurulu�u listesinde bir-
inci 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 mi-
lyon 369 bin 534 TL ile Türkiye Petrol-
leri A.O. ve 929 milyon 422 bin 037 
TL karl�l�k ile TÜPRA� üçüncü s�rada 
izledi.
 TÜPRA�, s�ralamada 2010 y�l�nda 
ilk s�rada yer al�rken, toplam üretimden 
sat��lar içerisindeki pay� yüzde 7,4’ten 
yüzde 8,2’ye yükseldi. �SO 500 içeris-
inde ilk 10 kurulu� aras�nda tek kamu 
kurulu�u EÜA� oldu. EÜA� 2009 

y�l�ndaki yerini geçen y�l da korudu. 
2009 y�l�nda alt�nc� s�rada bulunan Ford 
Otomotiv 2010 y�l�nda üçüncü s�raya 
yükseldi.
 Dördüncü s�radaki kurulu� bir önceki 
y�l üçüncü olan OYAK Renault olurken, 
bu �irketi TOFA� takip etti. 2010 
y�l�nda önceki y�la göre bir s�ra geri-
leyen Arçelik alt�nc� s�rada bulunurken, 
yedinci s�rada Aygaz, sekizinci s�rada 
ERDEM�R, dokuzuncu s�rada �ÇDA� 
Çelik, onuncu s�rada ise �SDEM�R yer 
ald�. Sonuçlara göre, 2010 y�l�nda ilk 15 
sanayi kurulu�u içinde bir kamu, 14 özel 
kurulu� yer ald�.

En fazla kâr eden kurulu�lar

 Ara�t�rmaya göre, 2010 y�l�nda 
2009’da oldu�u gibi en fazla kar eden 
kurulu� 4 milyar 850 milyon 920 bin 203 
lira ile EÜA� oldu.
 En fazla kar eden kurulu�lar aras�nda 

Türkiye Petrolleri A.O. 1 milyar 297 mi-
lyon 369 bin 534 lira ile ikinci s�rada yer 
al�rken, vergi öncesi dönem kar�nda aç�k 
ara ile ilk iki s�ray� kamu kurulu�lar� ald�.
 Üçüncü s�rada 929 milyon 422 bin 37 
lira ile TÜPRA� bulunurken, dördüncü 
s�rada Ford Otomotiv, be�inci s�rada Phil-
sa Philip Morris Sabanc�, alt�nc� s�rada Eti 
Maden ��letmeleri yer ald�. Listenin yedin-
ci s�ras�nda Anadolu Efes Birac�l�k, sekiz-
inci s�ras�nda Arçelik, dokuzuncu s�ras�nda 
OYAK Renault, onuncu s�ras�nda ise Tür-
kiye Kömür ��letmeleri Kurumu yer ald�. 
En fazla kar eden ilk 10 kurulu� aras�nda 4 
kamu kurulu�u bulunurken bu say� 2009’a 
göre bir adet artt�.

�hracat�n �ampiyonu

 Son y�llarda oldu�u gibi 2010 y�l�nda 
da �SO 500 kapsam�nda en fazla ihracat 
yapan ilk on kurulu�un tümü özel sektör 
kurulu�lar� oldu.
 2010 y�l�nda 2009 y�l�nda oldu�u gibi 
en fazla ihracat yapan kurulu� 3 milyar 
236 milyon 949 bin dolar ile OYAK 
Renault olurken, ikinci s�rada 2 milyar 
849 milyon 93 bin dolar ile TÜPRA�, 
üçüncü s�rada ise 2 milyar 643 milyon 
720 bin dolar ile Ford Otomotiv yer 
ald�.

 Listenin dördüncü s�ras�nda TOFA�, 
be�inci s�ras�nda ise Arçelik bulunuyor. 
Alt�nc� s�rada isminin aç�klanmas�n� 
istemeyen bir kurulu� yer al�rken, yed-
inci s�rada Vestel, sekizinci s�rada 
�ÇDA�, dokuzuncu s�rada Petrol O� si, 
onuncu s�rada da Haba� yer ald�. En 
fazla ihracat yapan 10 kurulu�un Tür-
kiye ihracat� içindeki pay� 2009 y�l�nda 
yüzde 13,3 iken 2010 y�l�nda bu oran 
yüzde 16,6’ya yükseldi. 2010 y�l�nda 
Türkiye ihracat�nda dolar olarak yüzde 
11,5’lik art�� ya�anmas�na kar��l�k �SO 
500 ihracat�ndaki art�� yüzde 16,3 oldu. 
2010 y�l�nda �SO 500 ihracat� içinde en 
büyük paya sahip olan sektör yüzde 26 
ile Ta��t Araçlar� Sanayi oldu.

�lk 50 kurulu�un paylar�

 �lk 500’de ilk 50 sanayi kurulu�unun 
üretimden sat��lar içerisindeki pay� 
2009’da yüzde 48,5 iken 2010 y�l�nda 
yüzde 49,8’e yükseldi.
 Üretici � yatlar�yla brüt katma de�erde 
ilk 50 kurulu�un 2010’daki pay� yüzde 
53,8 oldu. 2010 y�l�nda ilk 50 kurulu�un 
dönem kar ve zarar toplam� içindeki 
pay� yüzde 55,3 olarak gerçekle�irken 
dönem kar ve zarar toplam� 2009 y�l�na 
göre 14,2 puan art�� gösterdi. Geçen y�l 
ilk 50 kurulu�un ihracat içindeki pay� bir 
önceki y�la göre artarak yüzde 50,1’den 
yüzde 51,4’e yükseldi. Çal��anlar say�s� 
aç�s�ndan ise ilk 50 kurulu�un pay� 2010 
y�l�nda yüzde 30,7 oldu.

�lk 500’de �ampiyon yine Tüpra�
 �stanbul Sanayi Odas�’n�n (�SO) “Türkiye’nin 500 Büyük 

Sanayi Kurulu�u 2010 Raporu”na göre, TÜPRA�, 20 milyar 

819 milyon 67 bin 10 TL’lik üretimden sat��la Türkiye’nin 

en büyük sanayi kurulu�u oldu.

Ömür denilen ya�am takviminde 
insano�lu için en önemli konu 
sa�l�kl� olmakt�r. Sa�l�k; insan�n 

bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak 
kendisini rahats�z edecek herhangi bir 
sorununun olmamas�d�r. Her insan 
kendi hayat anlay���na göre kendisine 
bir yol haritas� çizmeye çal���r, Hayata 
dair planlar yapar, hedefler koyar 
ve sonra bunlar� gerçekle�tirmek 
için elinden gelen gayreti gösterir. 
Ancak, ya�ad�kça hayatta birçok �eyin 
insano�lunun elinde olmad���n� anlar. 
Asl�nda bütün insanlar�n hayat� ilahi 
güç taraf�ndan düzenlenmi�tir. �nsanlara 
verilen roller bellidir. �nsano�lu i�te 
kendisine verilen bu rolleri oynamaya 
çal��maktad�r.

Sa�l�kl� oldu�umuz zaman ölüm hiç 
akl�m�za gelmez. Hiç ölmeyecekmi� 
gibi dünya nimetlerinden zevk almaya 
gayret eder, büyük bir h�rs ve azimle 
koydu�umuz hedeflere ula�maya 
çal���r�z. Ancak bir gün hastalan�p, 
insano�lu için kaç�n�lmaz son olan 
ölüm akl�m�za geldi�inde her �eyin 
bo� oldu�unu, önemli olan�n sa�l�k 
oldu�unu hat�rlar�z. Buna ra�men yine 
de sa�l�m�z� yitirmek pahas�na baz� i�leri 
yapmaktan geri kalmad���m�z� görürüz. 

Her sabah elimizi yüzümüzü y�kamak 
için aynan�n kar��s�na geçti�imizde �u 
hususu hat�rlamal�y�z. Bu bedende 
hissetti�imiz, ta��d���m�z can bile bize ait 
de�ildir. Bize emanet olarak verilmi�tir. 
Zaman� geldi�inde bu emanet gerçek 
sahibi taraf�ndan al�nacakt�r. ��te o gün, 

dostlar�n omzunda bir tabut, içinde 
cans�z bir beden ebedi istirahatgaha 
gidiyor olaca��z. O tabutun içinde 
dünya nimetlerine ait hiç bir�ey yoktur. 
Peki ne vard�r? Bir günahlar, birde 
sevaplar vard�r. ��te bu nihai gerçe�i 
görerek ya�am�m�z� sürdürmeliyiz.

Felsefe ile biraz ilgisi olan her insan 
Eflatun’un kim oldu�unu bilir. Bir gün 
dostlar� Eflatun’a insanlar hakk�nda ne 
dü�tü�ünü sormu�lar.
Eflatun �öyle cevap 

vermi�.”�nsanlar çocukluktan 
s�k�l�rlar ve büyümek için acele 
ederler….. Ne varki daha sonra 
çocukluklar�n� özlerler. Para 
kazanmak için sa�l�klar�n� 
kaybederler…Geri kazanmak için 
para öderler. Yar�ndan endi�e 
ederken bu günü unuturlar….. Bu 
sebeple ne bugünü nede yar�n� 
ya�ayamazlar. Hiç ölmeyecekmi� 
gibi ya�arlar…. Ancak hiç 

ya�amam�� gibi ölürler.”
��te ünlü bir felsefeci ve dü�ünür 

olman�n ayr�cal��� bu ifadelerde 
sakl�d�r. Sayfalarca anlat�lacak bir 
konuyu birkaç cümlede özetlemi�tir. 
Yine dostlar� Eflatun’a, peki üstat siz 
ne dü�ünüyorsunuz? �nsanlara ne 
yapmalar�n� önerirsiniz? Diye sormu�lar.
Eflatun; “Kimseye kendinizi 

sevdirmeye çal��may�n….. 
Yap�lmas� gerekli olan tek �ey 
sadece kendinizi sevilmeye 
b�rakmakt�r.” diye cevaplam��t�r.

Bütün bu yaz�lanlar ve söylenenler 
çerçevesinde hayat�n as�l amac�n�n ne 
oldu�unu, insan�n neden yarat�ld���n� 
sorgulamay� dü�ünebilir, hatta hayat� 
anlams�z bulabilirsiniz. �ayet böyle 
bir dü�ünceye kap�l�rsan�z i�te esas 
anlams�zl�k bu olur. Sonu ölümle 
bitecek olan k�sa süreli insan hayat� 
ancak insanl��a hizmet etmekle anlam 
kazan�r. Ne demi� Ziya Pa�a; “E�ek 

ölür semer kal�r, insan ölür eser 
kal�r.” �nsanlar�n ya�amlar�na anlam 
kazand�rmalar� öldükten sonra, ölmez 
bir eser b�rakabilmeleri ile mümkündür.

Paralar� ile dünyada her �eyi sat�n 
alabileceklerine inanan zenginler, hasta 
yata��na dü�tüklerinde, para ile sat�n 
al�namayacak baz� �eylerin oldu�unu 
anlamak zorunda kal�rlar. Asl�nda 
zenginlik ; “Çok �eye sahip 
olmak de�il, en az �eye ihtiyaç 
duymakt�r.” diye tan�mlan�r.

Sa�l�k, sahip oldu�umuz varl�klar� 
anlaml� k�lan bir unsurdur. Varl�klar�m�z 
aras�ndan onu çekip ald���m�z zaman, 
geri kalan her �ey anlams�z kal�r. Sa�l�k 
olmad�kça, ne paran�n ne taht�n, nede 
ba�ka bir mal�n hiçbir önemi yoktur. 
Bunu Osmanl� �mparatorlu�u’nun 
ünlü padi�ah� Kanuni Sultan 
Süleyman �u güzel sözle ifade 
etmektedir. “Dünya’da muteber 
bir nesne yok devlet gibi, olmaya 
bir devlet cihanda bir nefes s�hhat 
gibi.”

Sa�l�kl� toplum, sa�l�kl� bireylerden 
olu�ur. Toplumsal sa�l���m�z� 
koruyabilmek için, toplumu meydana 
getiren bireyler olarak, beden, ruh 
ve dü�ünce sa�l���m�z� korumal� ve 
de�erini bilmeliyiz. Bu vesile ile bütün 
okuyucular�ma beden, ruh ve dü�ünce 
yönüyle sa�l�kl� bir ömür dilerim.

velisaritoprak@
gm

ail.comVeli SARITOPRAK

Herkes için
önce sa�l�k
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ATO’dan yap�lan yaz�l� aç�klamaya 
göre, ATO Yönetim Kurulu üyele-
riyle birlikte Kalk�nma Bakan� Cev-

det Y�lmaz’� makam�nda ziyaret eden Bezci, 
Ankara için çe�itli projeler geli�tirdiklerini 
belirterek, “Bu projelerimizin ulusal kalk�n-
ma planlar�nda yer almas� bize güç ve cesa-
ret verecektir” dedi. Bu projelerden birinin 
de “Uluslararas� Ankara Al��veri� Festivali” 
oldu�unu belirten Bezci, Bakan Y�lmaz’dan 
projeye destek vermelerini talep etti. 

ATO olarak hem hükümetin 2023 y�l� viz-
yonunu hem de Ankara için aç�klanan proje-
leri desteklediklerini ve gerçekle�mesini he-
yecanla beklediklerini kaydeden Bezci, “Bu 
projelerin içinde olmak istiyoruz” dedi. 

Savunma sanayi 
kümelenmesine te�vik istedi

Akyurt’ta yap�lmas� planlanan Uluslara-
ras� Fuar Merkezi hakk�nda ayr�nt�l� bilgi 

veren Bezci, ula��m�n kolayca sa�lanmas� 
için fuar merkezi ile e� zamanl� olarak metro 
yap�lmas� gerekti�ini bildirdi. Esenbo�a’dan 
Çevre Yolu’na alternatif bir yol planlanma-
s� gerekti�ini de ifade eden Bezci ayr�ca, 
Ankara’dan yurtd��� uçu�lar�n�n art�r�lmas�n� 
talep etti. Bezci, Ankara’n�n Kazan ilçesin-
deki Savunma Sanayi Kümelenmesi’nin top-
yekun te�vik kapsam�na al�nmas� önerisinde 
bulundu. Bürokratik i�lemlerin azalt�lmas�n� 
da isteyen Bezci, Berlin ve Moskova fuarla-
r�na Ankara Valisi ve belediye ba�kanlar�y-
la birlikte kat�lacaklar�n� belirterek, Bakan 
Y�lmaz’� da davet etti. 

Bezci, son y�llarda Türkiye’de planlama 
anlay���nda önemli de�i�iklikler ya�and���n�, 
bölge kalk�nma ajanslar� arac�l���yla meslek 
kurulu�lar�n�n da planlamada etkin rol alma-
ya ba�lad���n� vurgulad�. Ulusal kalk�nma 
planlar� haz�rlan�rken meslek kurulu�lar�n�n 
taleplerinin de dikkate al�nmas�n� talep eden 
Bezci, �unlar� kaydetti: 

“Kamu yarar�na çal��an meslek odalar� 
olarak te�vik ve yönlendirme politikalar� be-
lirlenirken, bizlerin de olumlu yönde görü� 
bildirerek katk�da bulunabilece�imize ina-
n�yoruz. Hem kendi özel sektörümüzü hem 
de yabanc� sermayeye verilecek en önemli 
te�vikin, onlar�n önündeki engelleri kald�r-
mak ve önünü görmelerini sa�lamak oldu-
�unu dü�ünüyoruz. Türkiye’de i� ve yat�r�m 
yapanlar art�k uzun vadede önünü görebili-
yor, ileriye yönelik yat�r�mlar�n� yapabiliyor. 

Bundan sonra �ehirlerimizin ve ülkemizin 
kalk�nmas�n�n önünde duran engelleri kal-
d�rmam�z gerekiyor.” 

“Ankara’y� 1. ligde
oynatal�m”

 
Kalk�nma Bakan� Y�lmaz da, eskiden te�-

vik kapsam�nda olmayan Ankara’n�n �imdi 
1.derece te�vik kapsam�nda oldu�unu be-
lirterek, “Siz taleplerinizi iletin. Birlikte ça-
l��al�m. Ankara ile Türkiye’yi 1’inci ligde 
oynatal�m” dedi. 

12 sektörde yap�lan yat�r�mlarda bölge ve 
il ayr�m� gözetmediklerini ifade eden Y�l-
maz, bu sektörlerde yat�r�m yapanlar�n 
her zaman te�vik kapsam�nda olduklar�-
n� kaydetti. 26 bölgede kalk�nma ajans� 
kurduklar�n�, bunlardan bir tanesinin de 
Ankara’da oldu�unu kaydeden Y�lmaz, 
Ankara’n�n sadece bir il de�il bölge ola-
rak kabul edilmesi gerekti�ini bildirdi. Bu 
ba�lamda Ankara Kalk�nma Ajans�’n�n 
“örnek ajans” olmas�n� isteyen Bakan Y�l-
maz, �u noktalara de�indi: 

“Ankara Kalk�nma Ajans�’nda nitelikli 
kadrolar var. Onlardan yararlan�n. Ara�t�r-
ma yapt�r�n, çal��t�r�n. Ankara Kalk�nma 
Ajans� yat�r�m çekmek için de çal��mal�. 
Bürokratik i�lemleri azalt�c� faaliyetlerde 
de bulunmal�. Yat�r�mc� geldi�i zaman 
destek o� sleri tek elden i�lemleri yürüte-
rek yat�r�mc�ya kolayl�klar sa�lamal�.” 

“Ankara’n�n potansiyelini 
hareket geçirin”

 
ATO heyetinden, Berlin ve Moskova fuar-

lar�nda Ankara’y� tan�tmalar�n� ve yat�r�mc� 
gelmesi için özel gayret göstermelerini iste-
yen Y�lmaz, “As�l te�vik ilin kendi potansi-
yelidir. Biz elbette destek verece�iz ancak 
Ankara’n�n potansiyellerini harekete geçi-
rin” dedi. 

Bakan Y�lmaz, Ankara Valisi Alaaddin 
Yüksel’in turizm bölgesinden gelen, çal��-
kan bir vali oldu�una da dikkati çekti. ATO 
Ba�kan� Bezci, Bakan Y�lmaz’dan, Ankara 
Kalk�nma Ajans�’n�n önümüzdeki günlerde 
yap�lacak ilk toplant�s�na ba�kanl�k etmesini 
istedi. Y�lmaz da uygun bir zamanda bunu 
gerçekle�tirerek Ankara hakk�nda kapsaml� 
bir de�erlendirme yapmak istedi�ini belirtti.

Bezci, Bakan Y�lmaz’dan destek istedi
 Ankara Ticaret Odas� 

Ba�kan� Salih Bezci, 
ATO olarak Ankara için 
geli�tirdikleri projelere 

Kalk�nma Bakan� Cevdet 
Y�lmaz’dan destek 

istedi.

Dünyan�n önde gelen � exible hava 
kanal� üreticilerinden biri olan 
AFS Boru Sanayi A.�., mü�teri 

gözü ile görmeye çal��arak, mü�teri ta-
lepleri do�rultusunda üretim yapmaya 
devam ediyor.
 Firman�n Türkiye’de kendi alan�nda 
lider bir kurulu� oldu�unu belirten AFS 
Genel Koordinatörü Zahid Poyraz, öz 
kaynaklar� ile büyüyen ve emin ad�mlar-
la yola devam eden AFS’nin, sektörde 
güvenin ve kalitenin simgesi oldu�unu 
vurgulad�. AFS’nin modern teknolojisi 
ve üretim kapasitesi ile Avrupa’n�n en 
büyük tesisi oldu�unu kaydeden Poyraz, 
havaland�rma kanal� alan�nda dünya lideri 
olmay� hede� ediklerini söyleyerek, “ Öz 
kaynaklar�m�z ile tüm dünya için üretme-
ye çal���yoruz” dedi. 

Geni� ürün yelpazesi

 AFS’nin yüze yak�n ürün çe�idi ile 
geni� bir ürün yelpazesine sahip oldu�u-
nu kaydeden Poyraz, “Kendi üretimimiz 
olan � exible hava kanallar�n�n yan� s�ra 
distribütörlü�ünü yapt���m�z fanlar, h�z 

anahtarlar�, sensörler, hava perdeleri ve 
enerji/�s� geri kazan�m cihazlar� ile hava-
land�rmaya dair tüm ürünleri bünyemiz-
de bir araya getirdik. Böylelikle ‘Hava-
land�rmaya dair ne varsa hepsi bir arada 
AFS’de’ misyonumuzu yerine getirdik” 
diye konu�tu.   
 AFS’nin havaland�rma sektöründe her 
zaman ilklere imza atan bir � rma oldu-
�una dikkat çeken Poyraz, “	nsan ya�am� 
için önemli bir yap� ta�� olan hijyen ko-
nusunda önemli bir yat�r�m gerçekle�tir-
dik. 	zoleli ve izolesiz Anti Mikrobiyal 
Alüminyum Flexible Hava Kanallar� ile 
sektöre yeni bir soluk getirdik. Bu özel-
li�imiz ile 	ngiltere’deki IMSL laboratu-
ar� ve 	talyan Sa�l�k Bakanl��� taraf�ndan 
serti� kaland�r�ld�k” dedi. 
 En hijyenik, en yenilikçi ve en ideal 
ürün gam� ile yurt içi ve yurt d��� piyasa-
larda yerini alan AFS’nin,  60’a yak�n ül-
keye ihracat yapt���n� ifade eden Poyraz,  
“20 y�ld�r dünyan�n ve Türkiye’nin dört 
bir yan�na AFS kalitesi ve güvencesini 
yayman�n hakl� gururunu ya��yoruz. Bu 
gururu gelecekte de ya�amak en büyük 
arzumuz. Bugün Amerika’dan Afrika’ya, 
Avrupa’dan Yeni Zelanda’ya kadar yak-
la��k 60 ülkeye ihracat yap�yoruz. Ulus-
lar aras� piyasalarda ürün satabilmek için 
uluslar aras� standartlar�n öngördü�ü do�-
rultuda üretim yap�yor ve kalitemizi ser-
ti� kaland�r�yoruz. Kendimizi mü�terinin 

yerine koyarak kay�ts�z �arts�z mü�teri 
memnuniyetini hedef al�yoruz” dedi. 

Dünyan�n en yüksek kulesinde 
AFS hava kanallar� tercih edildi

 634 metre yüksekli�i ile dünyan�n en 
yüksek kulesi olan “Sky Tree” nin hava-
land�rma kanallar�nda AFS ürünleri tercih 
edildi�ini belirten Poyraz, Tokyo’da in�a 
edilen ve 65 milyar Yen’e mâl olan Sky 
Tree ve i� merkezlerinde AFS’nin üreti-
mi olan Alüminyum Flexible Hava Ka-
nallar�n�n kullan�ld���na dikkat çekerek, 
“Japonya’n�n en uzun yap�s� olan Sky 
Tree’de bizim ürünlerimiz tercih edildi. 
Tokyo Sky Tree, Dubai’de bulunan 828 
metre yüksekli�indeki Burj Khalifa yap�-
s�ndan sonra dünyan�n en uzun 2. yap�s� 
durumunda. Sky Tree projesi ne ilk ne de 
son projemiz. Queen Mary 2 Transatlan-
tik gemisi, Dubai’deki The Palm Jumei-
rah, Philip Morris 	talya, Blue City Shop-
ping Mall Polonya, The West� eld Centre 
London, Upim Megastore 	talya gibi dün-
yan�n pek çok ülkesinde yüzlerce önemli 
projede yer ald�k.  Sky Tree projesinde 

de AFS ürünlerinin tercih edilmesi bize 
gurur verdi. AFS her zaman kaliteye ve 
eksiksiz hizmete önem verdi. Kalite bi-
zim için vazgeçilmez oldu. Yurtd���ndaki 
distribütörlerimiz de kaliteye ve hizmete 
önem verdi, etkin ve sayg�n oldu. Bu ne-
denle AFS büyük projelerde her zaman 
yerini alm��t�r ve almaya da devam ede-
cektir” dedi. 

 AFS en fazla faydal� model 
ba�vurusu yapan kurulu� oldu

 AFS, en fazla faydal� model ba�vurusu 
yapan kurulu� olma konusunda da liderli�i 
gö�üsledi. Hacettepe Üniversitesi ve Hacet-
tepe Üniversitesi Teknokent A.� taraf�ndan 
bu y�l 2. düzenlenen Patent Günleri 2011 
kapsam�nda ödüle lay�k görülen AFS, 2010 
y�l�nda Ankara’da en fazla faydal� model 
ba�vurusunda bulunan kurulu� oldu. Zahid 
Poyraz, kurulu�lar�n�n 20. y�l�nda bu ödülü 
almaktan dolay� gurur duyduklar�n� ifade 
ederek, AFS’yi daha da ileri seviyelere ta��-
yabilmek için var güçleri ile çal��acaklar�n� 
söyledi. Gerek patent ve marka gerekse fay-
dal� model üretimlerinde sanayi kurulu�la-

r�n�n daha fazla 
çaba göstermesi 
gerekti�ine dik-
kat çeken Poyraz, 
Türk sanayisinin 
bu güce sahip ol-
du�unu vurgula-
d�. 

AFS, havaland�rmada dünya lideri olmay� hede� iyor
 Modern teknolojisi ve üretim kapasitesi ile alan�nda Avrupa’n�n en büyük tesisi olan AFS Boru Sanayi 

A.�., 100’e yak�n ürün çe�idi ile mü�terilerine geni� bir ürün yelpazesi sunuyor. 

ATO Ba�akan�ATO Ba�akan�
Salih BEZC�Salih BEZC�
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan� 
Nihat Ergün, organize sanayi böl-
gelerinde meslek liseleri kurmaya 

ba�lad�klar�n� hat�rlatarak, bu uygulamay� 
h�zla yayg�nla�t�racaklar�n�, ülkedeki bütün 
OSB'lerde meslek liselerinin kurulmas�n�n 
mümkün hale gelece�ini bildirdi.

Bakan Ergün, Türkiye'nin zenginlik 
kayna��n�n kendi genç nüfusu oldu�unu, 
gençlerin iyi e�itilmesi, onlar�n zekalar�-
n�n ürünü olan teknolojik geli�melerin ön 
plana ç�kart�lmas� halinde esas zenginli-
�in bulunmu� olaca��n� söyledi. Ergün, 
Türkiye'nin kal�c� bir rekabet avantaj� sa�-
lamas�, rekabetçi bir ülke olabilmesi için 
yüksek teknolojili ve yüksek katma de�erli 
ürünlere a��rl�k vermesi gerekti�ine i�aret 
etti.

Bu anlay�� çerçevesinde OSB'lerde mes-

lek liseleri kurmaya ba�lad�klar�n� hat�rla-
tan Ergün, önümüzdeki dönemde h�zla bu 
uygulamay� yayg�nla�t�racaklar�n�, böyle-
ce, ülkedeki bütün OSB'lerde meslek lise-
lerinin kurulmas� ve sanayiciyle mesleki 
e�itim aras�nda do�rudan do�ruya bir te-
mas olu�turulmas�n�n mümkün hale gele-
ce�ini söyledi.

Bu uygulamay� yüksek ö�renime do�-
ru da yayg�nla�t�rmak, baz� fakültelerinin 
de OSB'ler içinde kurulmas�n� sa�lamak 
gerekti�ini ifaden eden Ergün, "Baz� mü-
hendislik fakülteleri, i�letme fakültelerinin 
OSB'ler içinde kurulmas�, do�rudan do�-
ruya bir tak�m Ar-Ge merkezlerinin de 
OSB'ler içinde olu�turulmas� gibi çal��ma-
lar bizim bu dönem sanayicilerimizle bir-
likte ataca��m�z ad�mlar olacakt�r" dedi.

2009 y�l�nda OST	M OSB ve Gazi 
Üniversitesi aras�nda yap�lan bir pro-
tokolle kurulan ve önümüzdeki ö�re-

tim y�l�nda ilk mezunlar�n� verecek olan Gazi 
Üniversitesi OST	M Meslek Yüksekokulu, 
alan�nda son derece iddi al�. Bünyesindeki 5 
farkl� bölüme 386 ö�renci almaya haz�rlanan 
OST	M MYO’nun Müdürü Doç. Dr. Behçet 
Gülenç, okul bölümlerini �öyle anlatt�: 

“Okulumuzdaki mevcut bölümler Endüst-
ri Ürünleri Tasar�m� Program�, Mekatronik 
Program�, Elektrik Enerjisi Üretimi, 	letim 
ve Da��t�m� program�d�r. Bu e�itim döne-
minde ise kaynak teknolojisi ve lastik ve 
plastik teknolojisi ile ilgili 2 yeni bölüm aç-
t�k. Yeni bölümlerimiz sanayicilerin istekleri 
do�rultusunda aç�ld�. Ankara Sanayi Odas� 
ve Plastik Kauçukçular Odas� bu alanlarda 
aç�lacak bölümlerin faydal� olaca�� görü�ü-
nü ilettiler bize. Bunlarla birlikte Petkim gibi 
büyük kurulu�lar da bu bölümler için destek 
verdiler.”

Okulda aç�lacak bölümleri belirlerken 

sanayicinin ihtiyaçlar�n� göz önüne ald�kla-
r�n� söyleyen Gülenç, bu anlamda sektörün 
ihtiyaçlar� hakk�nda meslek odalar�yla görü-
�erek aç�lacak bölümlere karar verdiklerini 
belirtti. 

"Mesleki e�itim ara 
eleman ihtiyac�n� kar��lar"

Türkiye’de mühendislik e�itiminin de, 
teknoloji fakültelerinin kurulmas� ile de-
�i�meye ba�lad���n� söyleyen Gülenç, bu 
noktada ara eleman yeti�tirme konusunda 
meslek okullar�na çok i� dü�tü�ünü söyledi. 
Gülenç,“Mühendisler beyaz önlük giymek 
istiyor. Meslek yüksek okullar�n�n görevi 
mühendisle çal��an aras�nda köprü olacak ara 
elemanlar� yeti�tirmektir. Bizler hem bir mü-
hendis gibi konusuna hâkim, hem de bir bir 
i�çi gibi tezgâh�n ba��na geçip üretim yapa-
bilecek nitelikte elemanlar yeti�tiriyoruz. Bu 
elemanlar her türlü teknolojik bilgiye sahip, 
pratikte uygulamay� bilen elemand�r. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan�m�z Say�n Nihat 
Ergün’ün sanayi bölgelerindeki mesleki e�iti-
me yönelik yapt��� aç�klamalar da bu anlamda 
çok önemlidir.” �eklinde konu�tu.

"Staj ve istihdam 
konusunda s�k�nt�m�z yok"

YÖK’ün mesleki e�itim konusunda ald�-
�� kararlar sonras�nda 6 e�itim döneminin 
4’ünün e�itim, 2’sinin ise staj olarak uygu-
lanaca��n� da hat�rlatan Gülenç, bir organi-
ze sanayi bölgesi içinde kurulmu� bir okul 
olarak bu konuda hiçbir s�k�nt�lar� olmad�-
��n� dile getirdi. Her ö�renciyi alan�na uy-
gun bir i�letmeyle e�le�tirdiklerini söyleyen 
Gülenç, “Ö�renciler o � rmalara gidiyorlar, 
i�letmeyi inceliyorlar, çal���yorlar, katk�da 
bulunuyorlar, sohbet ediyorlar ve ufuklar�-
n� geli�tiriyorlar. Bazen stajyeri bir yük gibi 
gören � rmalar bile, ö�renciden memnun ka-
larak � rmada i� teklif ediyorlar. Bu sayede 
birço�unun mezun olduklar� zaman da i�leri 
haz�r oluyor. Örne�in mekatronik bölümü 
ö�rencilerimizin yar�s�n�n, henüz mezun bile 
olmadan i�leri haz�r durumda. Mezun istih-
dam� konusunda birçok üniversitenin önün-
deyiz” dedi.

"Mesleki e�itimde  'OST�M 
Modeli' olu�turuyoruz”

OST	M OSB yönetiminin de mesleki 

e�itim konusunda çok duyarl� oldu�u-
nu belirten Gülenç, OST	M’deki mevcut 
kurumlar�n i�birli�i ile OST	M mesleki 
e�itimde bir model olma durumuna geldi-
�inin alt�n� çizdi. Gülenç bu modeli �öyle 
aç�klad�: “Bir sürü organize sanayi bölge-
si var ama içlerinde meslek yüksek okulu 
yok, meslek lisesi yok. OST	M organize 
sanayi bölgesi içinde ise ç�rakl�k meslek 
okulu, meslek lisesi ve meslek yüksek 
okulu var. Bu kurumlar birbiriyle sürekli 
irtibat ve i�birli�i halindedir. Ayn� sektöre, 
ayn� sanayi bölgesinin içinde hizmet veren 
kurumlar oldu�umuz ve yönetim ve e�itim 
ekipleri ile ayn� camiadan geldi�imiz için 
ayn� dili konu�uyor ve birçok ortak proje-
ye imza at�yoruz. Sürekli i�birli�i içinde 
bir model olu�turmu� durumday�z ve bu 
modeli de ‘Mesleki E�itimde OST	M Mo-
deli’ olarak tan�ml�yoruz.”  

"Sanayicinin deste�i �art"

Yap�lan tüm bu çal��malar� Türkiye sanayi-
sinin geli�imine katk�da bulunabilmek ad�na 
yapt�klar�n�, tüm bu kurumlar�n yeti�tirdik-
leri elemanlar�n kalitesinin Türk sanayinin 

kalitesini yükseltece�ini vurgulayan Gülenç, 
bu yüzden sanayicinin de deste�ini bekle-
diklerini belirtti. Gülenç; “Biz sanayicinin 
maddi manevi deste�ini bekliyoruz. Bizim 
ö�rencilerimiz i�i en yeni makinelerde ö�re-
nirlerse, sahaya indiklerinde de yeni tekno-
lojiyi biliyor olurlar, ama eski makinelerde 
e�itim al�rlarsa teknolojinin gerisinde kal�r 
ve i�letmeye de faydal� olamazlar. Bu sebep-
le bizlerden tam anlam�yla kali� ye eleman 
bekleyen sanayicinin biraz elini ta��n alt�na 
koymas�n� istiyoruz. Atölyelerindeki kullan-
mad�klar� makineleri bile bize verseler çok 
faydal� bir i� yapm�� olurlar. Tüm sanayici-
lerimizin deste�ini bekliyoruz” dedi.

Mesleki e�itimde “OST�M Modeli”

Sanayi Bakan� Ergün, OSB'lerdeki meslek 
liseleri kurulma uygulamas�n�n h�zla 

yayg�nla�t�racaklar�n� bildirdi.

 Gazi Üniversitesi 
OST�M Meslek 

Yüksekokulu, sanayinin 
tam göbe�indeki 

yerle�kesi, sanayicinin 
ihtiyac�na göre 

belirlenmi� e�itim 
bölümleri ve mezuniyet 

sonras� i� garantisiyle 
ö�rencilerine önemli 

f�rsatlar sunuyor. Okul 
Müdürü Doç. Dr. Behçet 

Gülenç, OST�M OSB 
içinde Ç�rakl�k Meslek 

Okulu, Meslek Lisesi ve 
Meslek Yüksekokulunun 

olu�turdu�u e�itim 
birli�ini “Mesleki 

E�itimde OST�M Modeli” 
olarak tan�ml�yor.

Gazi Üniversitesi OST�M 
Meslek Yüksekokulu’nda 
verilmeye ba�lanacak 

olan kurslar�n büyük bir ilgi gör-
mesi bekleniyor. Aç�lacak olan 
kurslar�n konu ba�l�klar�:

Elektrik Tesisatç�l���, Örtülü 
Elektrot Ark Kaynakç�l���, Ga-
zalt� Kaynakç�l���, TIG(ARGON) 
Kaynakç�l���, Do�algaz ve Petrol 
Boru Hatt� Kaynakç�l���, Bilgisa-
yar Destekli Çizim-1, Bilgisayar 
Destekli �malat(MASTERCAM), 
Ki�isel Geli�im ve Modern Yö-
netim Teknikleri, Tornalama, 
Elektrikli Cihazlar�n Bak�m ve 
Onar�m�, Teknik Resim, ��çi 
Sa�l��� ve Güvenli�i, Güzel Ko-
nu�ma Sanat�, Halkla �li�kiler ve 
�leti�im

Meslek 
garantili kurslar

Bütün OSB'lere Meslek LisesiGazi ÜniversitesiGazi Üniversitesi
Ostim MYO MüdürüOstim MYO Müdürü

Doç. Dr. Behçet GÜLENÇ Doç. Dr. Behçet GÜLENÇ 
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3 Mart 2011’de kurulan Türk Hava 
Kurumu Üniversitesi, bu y�l ilk kez 
2 fakülte ve 120 ö�rencisi ile e�itim- 

ö�retim hayat�na ba�layacak. 	lk etapta 
Hava Ula�t�rma Fakültesi ve 	�letme Fa-
kültesi olarak 2 ana bölüm halinde e�itime 
ba�layacak olan Türk Hava Kurumu Üni-
versitesi, Türkiye’nin ilk havac�l�k ve uzay 
üniversitesi olacak. 

Dünya’n�n en iyi havac�l�k ve 
uzay üniversitesi olma yolunda

 
 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mü-
tevelli Heyeti Ba�kan� Osman Y�ld�r�m, 
Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin dün-
yan�n en iyi “havac�l�k ve uzay” ihtisas 
üniversitelerinden biri olaca��n� söyledi. 
Hede� erine ula�abilmek için büyük bir öz-
veriyle çal��t�klar�n� ifade eden Y�ld�r�m, 
“Bu amaçla üniversitemizin akademik ve 
idari yap�s�n� sa�lam temeller üzerine in�a 

etmekte; uzman ve bu alana gönül vermi� 
personelimizle çal��malar�m�z� tüm h�z�yla 
devam ettirmekteyiz. Üniversite’nin ihti-
yac� olacak tüm alt ve üst yap�, araç-gereç 
gereksinimleri ve e�itim içeri�i titizlikle 
haz�rlanmaktad�r. Ayr�ca, dünyan�n bu 
alanda önde gelen üniversiteleri ile kar��-
l�kl� tecrübe ve birikimleri payla�abilmek 
amac�yla i�birli�i çal��malar� tüm h�z�yla 
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 ol-
duklar�n� belirterek, akademili pilotlar�n ha-
vac�l�k tarihine damga vuraca��n� söyledi. 
Ünsal Ban, “Havac�l��a kald���m�z yerden 
devam edece�iz. Bu y�l Hava Ula�t�rma Fa-
kültesi Pilotaj Bölümü ve 	�letme Fakültesi 
Sivil Hava Ula�t�rma 	�letmecili�i olarak 2 

bölümde e�itim verece�iz. 	� garantili tek 
üniversiteyiz. Sivil havayolu �irketlerine 
pilot yeti�tirece�iz. Büyük bir pilot aç���-
m�z var. Kendi bünyemizde de mezun olan 
gençlerimizi alaca��z” diye konu�tu. 

 Türkiye’de pilot e�itimi ve havac�l�k i�-
letmecili�i e�itim veren tek üniversite ol-
duklar�n� söyleyen Ban, dünyada da bu dal-
da 37. üniversite olduklar�n� belirtti. Ban, 
“Mezun olan her genç havac�l�k ve uzay sa-
nayide var olabilecek. Önümüzdeki e�itim 
y�l�nda yer hizmetleri konusunda meslek 
yüksek okullar� açaca��z. 86 y�ll�k birikim 
ö�rencilerimizle yeniden vücuda gelecek” 
dedi. 

“Akademili pilotlar yeti�ecek”
 

 Türkiye’de ilk kez pilotlar�n akademik 
kariyer yapabileceklerini de sözlerine ekle-
yen Prof. Dr. Ünsal Ban, ö�rencilerin okul 
hayatlar� boyunca 260 saat uçu� yapacakla-
r�n� söyledi. Ana hede� erinin Türkiye’nin 
ça� atlamas�na katk�da bulunmak oldu�unu 
ifade eden Ban, “Hiç kimsenin üretemedi�i-
ni biz üretece�iz. Önümüzdeki y�l yabanc� 

ö�rencide alaca��z. Bir ara formül bulaca��z 
ve 1-2 y�l sonra, bizim ö�rencilerimizi daha 
dü�ük maliyetlerle okutabilece�iz. Bir sonraki 
e�itim y�l�ndan itibaren astronot, host-hostes, 
bilet eleman�, yer hizmetleri elemanlar�n� da 
bizim üniversitemiz yeti�tirecek” diye konu�-
tu. 

“Ö�renciler çifte diplomaya 
sahip olabilecekler”

 Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde 
e�itim gören ö�rencilerin isterlerse 2 y�l 
Newyork’ta okuyabileceklerini de belirten 
Ban, “Dünyan�n sayg�n ve önde gelen üni-
versitelerinden biri olan Vaughn College ile 
yap�lan akademik i�birli�i ile iki üniversite 
aras�nda ö�retim eleman� ve ö�renci de�i-
�im imkân�, ara�t�rma i�birli�i ve kuruldu. 
Ö�rencilerimiz isterlerse son 2 y�llar�n� 
burada okuyabilecekler ve çifte diplomaya 
sahip olabilecekler. Bu bir ö�renci de�i�im 
program� de�il. Mezun olan pilotlar�m�z 
çift diplomaya sahip olacaklar” �eklinde 
konu�tu.

��Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ünsal Ban, 77 adet uça�� ve 4 hava meydan� olan 

dünyadaki tek üniversite olduklar�n� belirterek, 
“Bu y�l Hava Ula�t�rma Fakültesi Pilotaj Bölümü ve 

��letme Fakültesi Sivil Hava Ula�t�rma ��letmecili�i 
olarak 2 bölümde e�itim verece�iz. �� garantili tek 

üniversiteyiz” dedi. 

"THK mezununa i� garantisi"

Önce onlara müte�ebbis dendi. O gün-
lerde vagon de�il lokomotif olmay� 
hedeflemi�, ihtiyaçlar� ve eksiklikleri 

görmü�, ne üretebilirim, ne satabilirim diye 
dü�ünen insanlard�. Ülkede hiç bir �ey yoktu. 
Dahas� temin eden de yoktu.  Onlar buldu, 
üretti, temin etti.

Daha sonra onlara giri�imci dedik. Dünyayla 
nas�l yar���r�z, hangi ülkeye ne satabiliriz, onlar-
dan daha kalitelisini üretebiliriz dediler. Ticaret 
denilen �ey ço�umuz için birbirimize satmaktan 
ibaretti, onlar tüm dünyaya sat�labilece�ini 
gösterdiler. 

�imdi, yeni nesil giri�imciler aram�zda. 
Hiç bir ezberleri ve çerçeveleri yok. Yarat�c�l�k 

pe�indeler. ��lerini büyütmek ve geli�tirmek için 
teknolojinin tüm imkanlar�ndan faydalan�yor-
lar. Baz�lar� teknolojiyi kendilerine i� konusu 
yapt�lar. �� dünyas�n� nas�l farkl�la�t�rabiliriz diye 
u�ra��yorlar. Ya�lar� 20lerin ba�lar�ndan 80lere 
kadar uzan�yor. Nas�l fark yarat�r�m, nas�l kat-
ma de�er yarat�r�m derdindeler. Dünyan�n dört 
bir yan�ndaki mü�terileriyle saniyeler içinde 
görü�üyorlar, hiç görmedikleri mü�terilerine 
mal sat�yorlar. Sat�n al�mlar�n� çok daha h�zl� ve 
ekonomik yapabiliyor, maliyetlerini rakiplerinin 
alt�na indirebiliyorlar. �� hayat� onlar için al�p 
satmak kadar kolay. Mü�teriyi de tedarikçiyi 
de, daha kolay, daha h�zl� ve daha dü�ük ma-
liyetlerle bulabiliyorlar. Giri�imcilerin aksine, 
zaman ve mekan kavramlar� yok. �stedikleri her 
yerden, istedikleri zaman i�lerini takip edebili-
yor ve yönlendirebiliyorlar. 

Tüm bunlar� yapmak için sadece bilgiye 
eri�mekle s�n�rl� kalm�yorlar ayn� zamanda 

bilgiyi anlaml� hale getirip, kendi menfaatleri 
için kullanmay� da biliyorlar. 

Örne�in müte�ebbisler devlet ihalelerini takip 
ederken, giri�imciler takibi dergilerden ve bül-
tenlerden takip etmeye ba�lad�lar. Yeni nesil 
giri�imciler kulland�klar� yaz�l�mlar sayesinde 
arad�klar� ihalelerden cep telefonlar�na gelen 
epostalar sayesinde haberdar olabiliyorlar. 

Giri�imciler sat�n alma tercihlerini tan�d�klar� 
yada tan�d�klar�n�n tavsiye etti�i firmalardan 
yana kullan�rken, yeni nesil giri�imciler mesa-
fenin bir önemi olmadan, en iyisini en uygun 
fiyata, üstelik giri�imcilere k�yasla çok daha k�sa 
sürelerde temin edebiliyorlar. 

Ülkemizde ortalama �irket ya��n�n 4,5 y�l, 
sadece DÖRT BUÇUK y�l, olmas� hepimize ne 
kadar müte�ebbisin giri�imci oldu�unu ve ne 
kadar giri�imcinin de yeni nesil giri�imci olaca�� 
hakk�nda bir ipucu veriyor olmal�. 

Müte�ebbislerin baz�lar� giri�imci oldu. 
Giri�imcilerin ise baz�lar� yeni nesil giri�imci 
olacaklar. 

Dünya bugüne kadar döndü�ü gibi bugün de 
dönmeye devam ediyor. Üstelik eskisine göre 
çok daha büyük bir h�zla. Baz�lar� için dünya 
çok daha küçük.

 Art�k aram�zda müte�ebbisler yok. Baz�lar� 
giri�imci oldu, baz� giri�imciler de onlar�n b�rak-
t��� bo�lu�u doldurdu. Bu cümlenin gelecekteki 
�ekli, “yeni nesil giri�imciler, giri�imcilerin b�rak-
t��� bo�lu�u doldurdu” olacak. 

As�l soru �u; Yeni nesil giri�imcilere yer mi 
açacaks�n�z, yeni nesil giri�imcilerden biri mi 
olacaks�n�z. 

Levent B. ER�BOL
levent.eribol@

ihale.com
.tr

Siz hangisisiniz?

AKSA, Urfa’da üretime geçti

AKSA Enerji Üretim A�, toplam 270 mw gücünde olacak 
Urfa Do�algaz Enerji Santrali yat�r�m�n�n ilk a�amas� 
olan 120 mw’l�k üretim kapasitesinin tamamlanmas�n�n 

ard�ndan üretime geçti. Rasa Enerji Üretim A�’nin �anl�urfa 
Do�algaz Enerji Santral� ilk a�ama yat�r�m�n�n ard�ndan böl-
genin ihtiyac� için elektrik üretmeye ba�lad�.

Van OSB’de seçim heyecan�

Van Organize Sanayi Bölgesi müte�ebbis heyet üye 
seçimi yap�ld�. Her iki y�lda bir yap�lan ve çeki�me-
li geçen seçime iki liste ile girildi. Sinan Hakan ve 

Abdulah Arvas ba�kanl���ndaki iki listenin yar��t��� seçim 
öncesi olu�turulan divan ba�kanl���na Ömer Yavuzcan, 
kâtip üyeliklere Yavuz Ya�ar ve Hasan Ölmez seçildi.

Türk Hava Kurumu ÜniversitesiTürk Hava Kurumu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ünsal BanRektörü Prof. Dr. Ünsal Ban
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KOB�’ler ve G�P
Küçük i�letmelerin borsaya aç�lmas� için 

düzenlenen “Geli�en ��letmeler Piyasas� 
(G�P)” konusunda KOB� sahiplerimizi bilgi-
lendirici pratik bir yaz� kaleme almak niyetin-
deydim. Fakat gündem d���nda kalmak da 
istemiyorum. Piyasalar�n huzursuz oldu�u 
bir dönemde KOB�’lerin G�P’te hisse senet-
lerinin bir k�sm�n� halka açmas� konusunu 
gündem yapmak, gündem d���nda kalmak 
m�d�r? 

Asl�nda KOB�’lerimizi yönetim, sermaye ve 
pazar aç�s�ndan güçlendirecek her türlü po-
litika ekonomik altyap�m�z� güçlendirecektir. 
Al�nan kararlar�n amac� ekonomimizin güç-
lenmesi oldu�una göre KOB�’lerin borsaya 
aç�lmas� da gündem d��� bir konu olamaz. 
Fakat yine de KOB�’ler ve G�P’le ilgili pratik 
bir yaz� yerine teorik çerçeve olu�turman�n 
daha güncel olaca��n� dü�ünüyorum. Son-
raki dönemlerde G�P’le ilgili pratik bir yaz� 
yamay� planl�yorum.

Piyasalar tedirgin
Dünyada ya�anan ekonomik ve politik ge-

li�meler can�m�z� s�kmaya devam ediyor. Mer-
kez Bankas� dünyadaki krizin ülkemize olan 
etkisini hafifletmeye yönelik tedbirler al�yor. 
Tedbirler iki konuda ba��m�z�n a�r�yaca��n� 
gösteriyor: 

Piyasada durgunluk olabilir, s�cak para ülke-
mizi terk edebilir.

Merkez Bankas�, para piyasalar�n� yönlen-
dirirken temel para politika arac� olarak k�sa 
vadeli faiz oranlar�n� kullanmaktad�r. Bunun 
temelinde de sinyal etkisi vard�r. Merkez 
Bankalar� bu sinyal etkisi ile toplam talebi 

kontrol etmeyi, beklentileri etkileyerek piyasay� 
yönlendirmeyi amaçlar. Sinyal etkisinin gücü, 
politikalardan arzu edilen sonuçlar�n öngö-
rüldü�ü �ekilde ve öngörülen sürede al�nabil-
mesini sa�lar. Güvenin artmas� sonucunda 
faizler dü�er; borçlanma vadeleri uzar; Hazine 
rahatlar. Kamu maliyesi ve bütçe dengesinde 
görülen iyile�me ile makro dengeler güçlenir, 
ekonominin direnci artar. Ancak Piyasalar, 
Merkez Bankas�’n�n fiyat istikrar� d���nda bir 
amac�n�n bulundu�unu alg�larsa, güven kayb� 
ya�an�r.

Para ve Maliye Politikalar�
�ktisat kitaplar� piyasalar�n “miyop” oldu-

�unu iddia eder. Yani piyasalar genelde k�sa 
vadeli beklentileri al�r ya da satar. Piyasalar�n 
zay�f ve güçlü oldu�u dönemlerde, k�sa vadeli 
beklentilere paralel olarak, piyasadaki aktörler 
gerçek de�ere bakmaks�z�n k�sa süreli reaksi-
yon geli�tirirler.

Bu noktada para politikalar� ile maliye po-
litikalar�n�n uyumunun ve koordineli olarak 
çal��mas�n�n önemi ortaya ç�kar. Tabiri caizse 
maliye politikalar� miyop olan piyasan�n 

gözünü açar ve politikalar�n daha etkin, uzun 
vadeli ve kal�c� olmas�n� sa�lar. Fakat ülke-
mizde politikalar aras�nda bir uyumsuzluk 
görülmektedir. Mesela Merkez Bankas�’n�n 
piyasay� canland�rmak için faizleri indirdi�i 
dönemde Maliye taraf�ndan piyasadan ne 
kadar çok vergi topland���n�n aç�klanmas� 
b�rak�n Maliye politikas�n�n para politikas�n� 
desteklemesini, kösteklemesi anlam�na gel-
mektedir. Çünkü vergi toplamak piyasan�n 
daralmas� demektir. Durgunluk beklenen 
bir konjonktürde tüketmeyin aç�klamas� da 
kafalar� kar��t�racakt�r. Çünkü ülkemizde iç 
talebin en önemli unsuru özel tüketim harca-
malar�d�r. 

Maliye Politikalar�,
KOSGEB ve KOB�’ler
Ülkemizde �irketlerin %99’unun 

KOB�’lerden olu�tu�u dikkate al�n�rsa uygu-
lanan politikalarda dikkate al�nmas� gereken 
en önemli oyuncular KOB�’lerdir. Özellikle 
maliye politikalar� olu�turulurken KOB�’lerin 
dikkate al�nmas�, hatta politikalar�n KOB�’ler 
üzerinden uygulanmas� ekonomimizin güç-

lenmesi amac�n� k�sa yoldan sa�layacakt�r. 
Mesela KOB�’lerin en üst destek kurulu�u 
olan KOSGEB’in sa�lad��� destekler, maliye 
politikas�n�n önemli aya�� neden olmas�n? 
KOSGEB’in KOB�’lerin güçlenmesi için verdi�i 
mücadele ve mütevazi katk�lar�n etkinle�tiril-
mesi Merkez Bankas�’n�n para politikalar�na 
önemli destek sa�layacakt�r. Böylece bir ham-
leyle istihdam�n art�r�lmas�, cari aç���n azalt�l-
mas�, sermaye piyasalar�n�n geli�tirilmesi gibi 
birden çok amaca ula�mak mümkün olacakt�r. 

G�P ve KOSGEB
KOB�’lerimiz piyasalar�n omurgas�n� olu�tur-

du�u için ekonomik geli�melerden olumsuz 
etkilenmeleri omurgam�z�n zarar görmesi de-
mektir. Piyasalardaki k�sa vadeli a��r� hareket-
lerden etkilenmeden KOB�’lerimizin kal�c� bir 
çözüm olan G�P’i dü�ünmelerini öneriyorum. 
Bu arada KOSGEB’in, hisse senetlerini G�P’te 
halka arzeden KOB�’lere 100 bin TL’ye kadar 
te�vik vererek ba�lang�çtaki maliyetlerin çok 
önemli bir k�sm�n� kar��lad���n� hat�rlatmak 
istiyorum.

Amac�m bir yandan ekonomik karar verici-
lerin KOSGEB üzerinden KOB�’leri destekle-
melerinin ya�ad���m�z konjonktür aç�s�ndan 
ciddi bir enstrüman olaca��n� hat�rlat�rken, di-
�er yandan KOB� sahiplerimizin KOSGEB’in 
fonksiyonel te�viklerinin fark�nda olmas�n� 
sa�lamakt�r. Ekonomik olumsuzluktan he-
pimiz etkilenece�imize göre, olumsuzluklar� 
gidermek de hepimizin sorumlulu�undad�r. 
31.01.2011 tarihinde bir firman�n hisse se-
netlerini halka arz etti�i G�P’te hala ikinci bir 
firman�n bulunmamas� tüm taraflar�n tedbir 
almas�n� gerektiren bir tablodur. Ba�ar�l� 
olmak istiyorsak ba�ar� merdivenini t�rman�r-
ken ellerimizi cebimizden ç�karmal�y�z…

Abdullah ÇÖRTÜ

acortu@
hotm

ail.com

Ostim OSB’de kurulu Çesan � rma-
s�n�n Çevre Sa�l��� Sat�� Yönet-
meni Aygün K. Karamano�lu, ÇE-

SAN olarak teknolojik donan�m ve üretim 
kapasitesine yapt�klar� yat�r�mlarla dünya 
markas� olmay� hede� ediklerini söyledi. 
1995 y�l�nda asfalt plenti tesisleri imala-
t�na ba�lad�klar�n� belirten Karamano�lu, 
“Dünyada ve Türkiye’deki i� hacminde 
ya�anan yo�un geli�meler ve talepler kar-
��s�nda, Kas�m 2006’da 24 000 m²’lik te-

sislerimize ta��nd�k. Bu tesislerde dünyada 
ilk defa üretilen 300 t/sa kapasiteli mobil 
asfalt plenti üretimini gerçekle�tirdik. 
Yine Türkiye ve dünyada ilklerinden olan 
450 t/sa kapasiteli asfalt plenti üretimini 
ÇESAN olarak gerçekle�tirdik” dedi.

Ankara’y� Avrupa’n�n asfalt plenti üretim 
merkezi haline getirdik…

 �irket vizyonunu ‘Dünya markas� ol-
mak’ diye özetleyen Karamano�lu, pazar� 
ve yenilikleri çok s�k� takip ederek hedef-
ledikleri noktay� her y�l bir ad�m daha ileri 
götürdüklerini belirtti. Ayr�ca Karamano�-
lu, 2011 y�l�n�n ilk yar�s�nda belirledikleri 
sat�� hede� nin oldukça üstüne ç�kt�klar�-
n� ve art�k ‘Ankara’y� Avrupa’n�n asfalt 
plenti üretim merkezi haline getirdiklerini’ 
ifade etmekten gurur duydu�unu belirtti.

%100 yerli üretim ve 
mü�teri memnuniyet

 Sektörde 26 y�l� a�k�n i� tecrübesine sa-
hip olan ÇESAN, Asfalt Plenti tesisi üre-
timi konusunda rakiplerine göre en büyük 
art�lar�n�n, üretimlerinin tamam�n� kendi 
tesislerinde gerçekle�tirmesinin oldu�unu 
belirtiyor.  Bunun yan� s�ra geni� bir yedek 
parça sto�una sahip olarak mü�teri mem-
nuniyeti için en önemli unsurlardan biri 
olan h�zl� yedek parça servisini de ba�ar� 
ile yerine getirdiklerini ve %100 mü�teri 
memnuniyetini sa�lad�klar�n� gözler önü-

ne seriyor.

 Karamano�lu, Sektörde yenilikle-
rin öncüsü ve %100 Türk üretimi olan 
ÇESAN’�n, Azerbaycan, Bulgaristan, Ka-
zakistan, Türkmenistan, Suudi Arabistan, 
Irak, Cezayir, Tunus, Nijerya, Katar, Su-
dan, Libya’da ba�ar� ile çal��an plentlerinin 
yan� s�ra, Rusya, Umman, Cezayir, Tunus, 
Fas, Nijerya, Romanya ve Polonya’daki 
temsilcilikleriyle Dünya’n�n her kö�esinde 
var oldu�unu, en h�zl� ve en kaliteli hiz-
meti verme konusunda iddial� oldu�unu 
vurgulad�. 

 Karamano�lu ayr�ca ; “Ürün yelpazesi 
içinde yer alan asfalt plentleri göz önüne 
al�nd���nda ilk vurgulanan saatlik üretim 
miktarlar�d�r. ÇESAN; asfalt plentlerinde 
taahhüt etti�i kapasiteyi, zaman-üretim 
ve verimlilik esas�na dayal� her tesisin-
de eksiksiz yerine getirirken; kendisi için 
önemini her zaman vurgulad��� asgari ba-
k�m ve onar�m maliyetleri ile uzun y�llar 
verimli hizmet vermeyi amaç edinmi�. “ 
oldu�unu ekledi.

En önemli sorun 
yass� çelik piyasas�

Asfalt plenti üretim sektöründe ya�anan 
en önemli problemlerin bas�nda yo�un 
kullan�lan hammadde olan yass� çelik 
piyasas�ndaki sorun oldu�unu söyleyen 
Karamano�lu, “Problemin detay�na gir-

mek gerekirse; Türkiye’de toplam çelik 
üretiminin %80’i uzun ürünler %20’si ise 
yass� ürünlere yöneliktir. Üretim çe�itleri 
aras�ndaki bu dengesizlikten dolay�; yass� 
çelik talebini kar��lamak için ithal ürüne 
ba�vurmaktad�r. Bu durumda üretimde 
daha çok kullan�lan yass� çelik � yat�nda 
ve tedari�inde sorunlar olu�mas�na sebep 
olmaktad�r” dedi.

 Karamano�lu sektördeki rekabetçilik 
durumlar� için de �unlar� söyledi: “Son 
y�llarda sektörün geli�imi göz önüne al�n-
d���nda rekabet ko�ullar� büyük de�i�im 
göstermektedir.  Asfalt plenti sektöründe;  
yurtd��� üreticilerin yurtiçi pazara giri�le-
ri h�zlanm�� durumdad�r. Bu giri�ler hem 
yerel üretim; hem de tedarikçi boyutunda 
gerçekle�mektedir. Burada belirtilmesi 
gereken önemli bir rekabet unsuru at-
lamamak gerekir, tedarikçi ile sa�lanan 
asfalt plentleri yüksek maliyetleri ve ser-
vis yedek parça süreçleri ile negatif bir 
giri� yapmaktad�rlar. Ayr�ca son y�llarda 
Türkiye’de yol yap�mlar�na önem verilme-
si sektörün geli�iminde önemli rol oyna-
maktad�r.  Bu yol yap�m süreçleri mevcut 
mü�teri kitlesini artt�rarak pazar�n geni�le-
mesini sa�lamas�n�n yan� s�ra y�llard�r yol 
müteahhitli�i yapan � rmalar�n pazarl�k 
gücünü artt�rmaktad�r. Bu bilgiler �����nda 
rekabet ko�ullar� hem yerli üreticiler, hem 
de tedarikçiler aç�s�ndan sertle�ece�ini ön-
görmek yanl�� olmaz.”

ÇESAN’�n hede�  dünya markas� olmak
• ÇESAN Sat�� ve Pazarlama Direktörü Aygün Karamano�lu, sektörde 26 y�l� a�k�n i� tecrübesine 
sahip olan ÇESAN’�n, Asfalt Plenti üretimi konusunda rakiplerine göre en büyük art�s�n�n, üretimin 
tamam�n� kendi tesislerinde gerçekle�tirmesi oldu�unu belirtiyor. 

Piyasalar�n gözü
KOB�'ler

ÇESAN ÇESAN 
Sat�� ve Pazarlama DirektörüSat�� ve Pazarlama Direktörü

Aygün Karamano�luAygün Karamano�lu
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Konuyla ilgili aç�klama yapan 
BTSO OSB Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Ali U�ur, "2 A�ustos 

1961 tarihli karara göre Türkiye'nin ilk 
organize sanayi bölgesinin Bursa'da 
kurulmas� kabul edilmi�ti. Bölgemizin 
50'nci y�la ula�mas� bizler için oldu�u 
kadar Bursa'm�z aç�s�ndan da önemli 
bir k�vanç vesilesidir" dedi 

Bursa sanayisinin temeli... 

 BTSO Organize Sanayi Bölgesi'nin 
kurulmas� ile Bursa'n�n geleneksel 
üretimden planl� sanayile�meye, bir 
ba�ka deyi�le zanaatkârl�ktan sana-
yicili�e geçi�in de ilk ad�mlar�n�n 
at�ld���n� belirten U�ur, "Bölgemiz 
Bursa ekonomisinin geli�mesinde çok 
önemli bir rol üstlenmi�tir. Bunda 
bölgemizde faaliyet gösteren fabrika-

lar�n çok önemli pay� bulunmaktad�r. 
Nüfusu bak�m�ndan ülkemizin 4'üncü 
büyük keti olan Bursa'm�z, ayn� za-
manda yine ülkemizin sanayi üretim 
ve ihracat üssü konumundad�r. Asl�na 
bakarsak, organize sanayi bölgemiz 
sadece Bursa'm�z ve bölgemiz için de-
�il ülkemizin sanayile�mesinde, bil-
hassa planl� sanayile�mesinde de öncü 
olmu�, bugün say�lar� 140'a yakla�an 
organize sanayi bölgeleri taraf�ndan 
hep örnek al�nm��t�r. BTSO OSB ile 
ba�layan organize sanayi bölgeleri 
yap�lanmas�, o kadar ba�ar�l� olmu�-
tur ki, Türkiye olarak art�k yurt d���na 
OSB modeli ihraç eder duruma gel-
mi�tir" �eklinde konu�tu. 

Enerji Piyasas� Düzenleme Ku-
rumunun (EPDK) “Elektrik 
Piyasas�nda Lisanss�z Elektrik 

Üretimine ili�kin Yönetmeli�i” Resmi 
Gazete’de yay�mland�.
 Buna göre, mikro kojenerasyon 
veya kurulu gücü azami 500 kWe olan 
yenilenebilir enerji kaynaklar�na daya-
l� üretim tesislerinde üretim yapacak 
gerçek veya tüzel ki�iler lisans alma 
ve �irket kurma yükümlülü�ünden 
muaf tutuldu. Yaln�zca kendi ihtiya-
c�n� kar��lamak amac�yla, tesis toplam 
verimlili�i Enerji Kaynaklar�n�n ve 
Enerjinin Kullan�m�nda Verimlili�in 
Artt�r�lmas�na Dair Yönetmelikte be-
lirlenen de�erin üzerinde olan kojene-
rasyon tesisi kuracak gerçek veya tüzel 
ki�iler de lisans alma ve �irket kurma 
yükümlülü�ünden muaf olacak.
 Yönetmelik kapsam�nda, her bir 
tüketim tesisi için bir kojenerasyon 
tesisi (�s� ve elektrik ve/veya mekanik 
enerjinin e� zamanl� olarak üretiminin 
gerçekle�tirildi�i tesis), ya da mikro 
kojenerasyon tesisi (elektrik enerjisine 
dayal� toplam kurulu gücü 50 kWe ve 
alt�nda olan kojenerasyon tesisi),ya da 
yenilenebilir enerji kaynaklar�na daya-
l� üretim tesisi kurulmas� esas olacak. 
Ancak da��t�m sisteminde yeterli ka-

pasite bulunmas� halinde bir tüketim 
tesisi için birden fazla kojenerasyon 
ve/veya yenilenebilir enerji kaynakla-
r�na dayal� üretim tesisi ya da tesisleri 
kurulmas�na izin verilebilecek. Her 
bir tüketim tesisi için kurulabilecek 
yenilenebilir enerji kaynaklar�na da-
yal� üretim tesisinin veya tesislerinin 
toplam kurulu gücü 500 kWe’den faz-
la olamayacak. Bir gerçek veya tüzel 
ki�i, uhdesindeki her bir tüketim tesisi 
için sadece bir mikro kojenerasyon te-
sisi kurabilecek.
 Yönetmelik kapsam�nda üretim te-
sisi kuracak ki�ilerin üretim tesisleri 
ile tüketim tesisleri ayn� da��t�m böl-
gesi içerisinde olmak zorunda olacak.

Türkiye sanayisinin en önemli üre-
tim bölgelerinden olan OST	M 
Organize Sanayi Bölgesi, üniver-

sitelerin de vazgeçilmez uygulama alan� 
ve i� orta�� olmaya devam ediyor. Ba�-
kentin yeni üniversitelerinden Y�ld�r�m 
Beyaz�t Üniversitesi de, özellikle sa�l�k 
ve mühendislik alanlar�nda yap�labilecek 
i�birliklerini görü�mek üzere Ostim OSB 
yönetimini ziyaret etti. 

OST	M OSB Yönetim Kurulu Ba�ka-
n� Orhan Ayd�n taraf�ndan kabul edilen 
YBÜ Rektörü Prof. Dr Metin Do�an gö-
rü�mede, sanayinin ülke ekonomisi için 
öneminden bahsetti. Do�an, kendisinin de 
sanayi merkezlerini çok iyi tan�d���n� ve 
çocuklu�unun da Siteler bölgesinde geç-
ti�ini söyledi. Do�an; “Oradaki yap�y� da 
çok iyi bilirim. Hep üzülmü�ümdür. Çok 
büyük bir potansiyel var orada ama bir 

türlü kabu�unu k�r�p da geli�emiyor. Bu 
anlamda OST	M çok iyi bir örnek. Siteler 
OST	M’den çok daha önce kurulmu� ol-
mas�na ra�men bu s�çramay� yapamam��. 
O yüzden bu i�in ne kadar önemli oldu�u-
nu da biliyoruz. Üniversite rektörlü�üne 
geçi�im sürecinde de akl�mdaki en önemli 
proje, ülkemizdeki mevcut sektörlerle üni-
versiteyi bulu�turmakt�. Özellikle ö�retim 
üyelerinin gerçekten sanayinin içinde yer 
almas�, orada ya�ananlar� hissetmesi, ö�-
rencileriyle birlikte do�rudan sektörlerin 
içinde yer almalar�n�n önemini biliyoruz” 
�eklinde konu�tu.

“OST�M birçok 
üniversiteden daha önde”

Ziyaret s�ras�nda OST	M’de yürütülen 
projeler ve üniversite – sanayi i�birlik-
leri hakk�nda detayl� sunumlar alan Do-
�an, “Bu bilgiler �����nda görüyorum ki 
OST	M �u anda ülkedeki birçok üniver-
siteden daha önde” dedi. Do�an �öyle 
devam etti: 

“Bu toplant� sayesinde bizler 
OST	M’in ne kadar yol alm�� oldu�unu 
çok daha yak�ndan görmü� olduk. Bize 
göre OST	M yürüttü�ü projeler, yapt�-
�� bölgesel kalk�nma çal��malar�yla �u 
anda ülkedeki pek çok üniversiteden bile 
önde. Bizim hede� miz de bu çal��mala-
r�n�z�n içinde olmak, birlikte daha güzel 
çal��malara imza atabilmek. Sektörel 
i�birli�ine imtina eden, tepeden bakan, 
zoraki baz� projelerin içinde yer alan 
bir üniversite olmak istemiyoruz. Biz 

kurulu�umuzdan itibaren bu i�in içinde 
olmak istiyoruz. Tüm birimlerimizi de 
bu mant�k çerçevesinde planlay�p kur-
mak istiyoruz. Bu yüzden, henüz yolun 
çok ba��nda olmam�za ra�men Kalk�n-
ma Ajans�’n�n yapm�� oldu�u tüm e�i-
timleri üstlendik, Ankara’daki tüm aile 
hekimlerinin e�itimlerini biz veriyoruz, 
yo�un bak�m hem�ireleri sempozyumu 
yapt�k, klinik ara�t�rmalarla ilgili top-

lant�lar yapt�k. Elimizden geldi�i kadar, 
kurulu� a�amas�nda da olsak bu tip ça-
l��malardan uzak kalmamaya çal���yo-
ruz.” 

“Sanayi ile i�birli�i bizim birinci ön-
celi�imiz” diyen Do�an, toplant�n�n so-
nunda üniversite – sanayi i�birli�i ala-
n�nda lider konumda olan OST	M gibi 
bir yap�yla ortak projeler geli�tirmek 
için sab�rs�zland�klar�n� dile getirdi.

OST�M’e ‘üniversite’ övgüsü

Bursa OSB 50’nci
y�l�n� kutluyor 

Lisanss�z elektrik 
üretme imkân�

 2011 – 2012 ö�retim 
y�l�nda ilk ö�rencilerini 

almaya haz�rlanan 
Y�ld�r�m Beyaz�t 

Üniversitesi Rektör 
Prof. Dr. Metin Do�an, 

OST�M’in yapt��� 
çal��malarla birçok 
üniversiteden daha 

önde oldu�unu belirtti. 

 Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesi olan ve daha 
sonrakilere örnek te�kil eden BTSO Organize Sanayi Böl-
gesi kurulu� anla�mas�n�n 50'nci y�l�n� kutluyor.

 Kurulu gücü azami 500 kWe (kilovat enerji) olan 
yenilenebilir enerji kaynaklar�na dayal� üretim tesisle-
rinde üretim yapacak gerçek veya tüzel ki�iler lisans 
alma ve �irket kurma yükümlülü�ünden muaf olacak.
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Türkiye 	hracatç�lar Meclisi (T	M) 
Ba�kan� Mehmet Büyükek�i ve 
Yönetim Kurulu üyeleri, iki gün-

lük Ankara ziyaretinde 13 bakan� ziyaret 
ederek hem “hay�rl� olsun” dedi, hem yeni 
anayasa sürecine tam destek verdi hem de 

ihracat odakl� kalk�nma için önerilerini 
sundu. 
 Türkiye 	hracatç�lar Meclisi (T	M) 
Ba�kan� Mehmet Büyükek�i ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, kabinenin yar�s�n� ziyaret 
ederek yeni dönemde ba�ar�lar diledi. He-
yet, Ba�bakan Yard�mc�s� Bekir Bozda�, 
Adalet Bakan� Sadullah Ergin, Çal��ma 
ve Sosyal Güvenlik Bakan� Faruk Çelik, 
Çevre ve �ehircilik Bakan� Erdo�an Bay-
raktar, G�da Tar�m ve Hayvanc�l�k Bakan� 
Mehdi Eker, Orman ve Su i�leri Bakan� 
Veysel Ero�lu, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakan� Fatma �ahin, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakan� Taner Y�ld�z, Ekonomi Ba-
kan� Zafer Ça�layan, Gümrük ve Ticaret 
Bakan� Hayati Yaz�c�, Kalk�nma Bakan� 
Cevdet Y�lmaz, Bilim Sanayi ve Tekno-
loji Bakan� Nihat Ergün ve Kültür Bakan� 
Ertu�rul Günay’� ziyaret etti. 

“�hracat stratejimizin yeni 
hükümet program�nda 

olmas� çok önemli” 

 Temaslar hakk�nda de�erlendirme yapan 
T	M Ba�kan� Mehmet Büyükek�i, “Türki-
ye 	hracatç�lar Meclisi’nin tüm sektörlerde 
ba�latm�� oldu�u 2023 	hracat Stratejisi-
nin temel ç�kt�lar�n�n yeni Hükümetimizin 
program�na al�nmas�n� ülkemizin uzun 
soluklu rekabet gücünün geli�tirilmesi aç�-

s�ndan son derece önemli buluyoruz. Bu 
ba�lamda ihracat odakl� rekabetçi bir eko-
nomi için haz�rlad���m�z önerileri de say�n 
bakanlar�m�za sunduk” dedi. 	hracat ve d�� 
ticaretin, ekonomik büyüme ve kalk�nma-
da merkezi rol oynad���na dikkat çeken 
Büyükek�i, “500 milyar ihracat hede� miz 
ad�na çal��malar�m�z� h�zla sürdürüyoruz. 
Sadece talep veya �ikayet eden bir yap� 
olmaktan çok çözüm önerilerimizi de su-
nuyoruz” dedi. 

“�hracat�n büyümesi tüm 
ekonominin çarpan etkisiyle 

büyümesi demektir”
 

 Büyükek�i, ihracat�n artmas� ve nitelik-
li olarak geli�mesinin üretim, istihdam ve 
bölgesel kalk�nmay� da te�vik edece�inin 
alt�n� çizdi. Büyükek�i, “	hracat�n büyü-
mesi, di�er ekonomik unsurlar�n da çar-
pan etkisiyle büyümesi demektir. 	hracat 
sektörü bir ülkenin daha dü�ük birim ma-
liyetlere sahip oldu�u ve bol olan üretim 
faktörlerinin yo�un �ekilde kullan�ld��� 
ürünlerde uzmanla�mas�na, kar��la�t�rma-
l� avantajlar temelinde ticaret yap�lmas�na 
imkan vermektedir” diye konu�arak, � r-
malar�n da bu süreçte modern teknolojiye 
uyum ve kaliteli ürün üretme noktas�nda 
kendilerini geli�tireceklerini bildirdi. 

Anayasa çal��malar�na destek

 T	M olarak, 61’inci hükümetin yeni 
anayasa çal��malar�nda her türlü deste�i 
vermeye haz�r olduklar�n� da vurgulayan 
Büyükek�i, ekonomik istikrar konusunda 
en ufak bir endi�elerinin olmad���n� ifade 
etti. Büyükek�i, sivil ve özgür bir anayasa 
için gerek i�in mutfa��nda gerekse de ilgi-
li her alanda ortak çal��ma yapmaya haz�r 
olduklar�n� belirterek, ziyaret ettikleri ba-
kanl�klar�n i�tigal alanlar�na giren konu-
larla ilgili bir tak�m talep ve s�k�nt�lar� da 
dile getirdiklerini bildirdi. 

Sunulan rapordan ba�l�klar

 T	M Ba�kan� Mehmet Büyükek�i tara-
f�ndan bakanlara sunulan “	hracat Odakl� 
Rekabetçi Bir Ekonomi 	çin Öneriler” ra-
porunda 2023 hede� ne giden yolda ba�ar�-
y� art�racak maddeler ele al�nd�. Maddeler-
den baz�lar�n�n ba�l�klar� �öyle: 
 “Yeni Bir Anayasa, makro ekonomik 
politikalarda istikrar�n korunmas�, reka-
betçi kur politikas�, ihracat�n üretim a�a-
mas�nda desteklenmesi, tasar�m, Ar-Ge ve 
Ür-Ge’nin desteklenmesi, çevre yat�r�mla-
r�n�n desteklenmesi, enerjide ek maliyetle-
rin düzenlenmesi.” 

Ostim Organize Sanayi Böl-
gesi Sanayici 	�adam� ve 
Yöneticileri Derne�i’nin her 

y�l geleneksel olarak düzenledi�i iftar 
yeme�i bu y�l da geni� bir kat�l�mla 
gerçekle�tirildi. Bat�kent Lale Resto-
randa gerçekle�tirilen iftar organizas-
yonuna AKP Ankara Milletvekili ve 

TBMM Sa�l�k Komisyonu Ba�kan� 
Prof. Dr. Cevdet Erdöl, AKP Anka-
ra Milletvekili Emrullah 	�ler, ASO 
Ba�kan� Nurettin Özdebir, OST	M 
OSB Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n, OST	M Bölge Müdürü Adem 
Ar�c�, 	vedik OSB Ba�kan� Hasan 
Gültekin, AK Parti Ankara 	l Ba�-
kan� ve Yönetim Kurulu üyeleri ve 
MHP Ankara 	l Ba�kan� ve yönetim 
Kurulu Üyeleri kat�ld�. 
 	ftarda ayr�ca Keçiören Belediye-
si Güçsüzler Yurdu, Seyranba�lar� 
Huzurevi Ya�l� Bak�m ve Rehabili-
tasyon Merkezi, Ümitköy Huzure-
vi Ya�l� Bak�m ve Rehabilitasyon 
Merkezi, Süleyman Demirel Huzu-
revi Ya�l� Bak�m ve Rehabilitasyon 
Merkezi, Demetevler Huzurevi Ya�-
l� Bak�m ve Rehabilitasyon Merkezi, 
Ö�retmen Necla K�z�lba� Huzurevi 
Ya�l� Bak�m ve Rehabilitasyon Mer-
kezi, Atatürk Çocuk Yuvas�, Deme-
tevler Huzurevi, Sincan Erkek Yeti�-
tirme Yurdu, Gazi Erkek Yeti�tirme 
Yurdu, Ankara Sevgi Evleri ve Ço-
cuk Yuvas�’ndan da kat�l�mc�lar yer 

ald�.
 	ftar�n ard�ndan konu�an ASO 
Ba�kan� Nurettin Özdebir, “Allah’a 
çok �ükür ki böyle bir ülkemiz var. 
Böyle nezih bir ortamda, güven 
içinde, huzur içinde lokmalar�m�z� 
payla�t�k, birlikte olduk. Bu ne ka-
dar büyük bir nimet” diye konu�tu. 
Son y�llarda özellikle Afrika’da ya-
�anan k�tl��a dikkat çeken Özdebir 
�unlar� söyledi: “Bizler bu ülkede 
huzur içinde ya�arken sadece ‘çok 
�ükür’ demek �ükretmek için yeter-
li de�ildir. �ükür bu �ekilde nimetin 
kadrini bilmek ve onun hakk�n� ye-
rine getirmektir. Biz acaba bu sa-
hip oldu�umuz nimetlerin hakk�n� 
verebiliyor muyuz? Biz ülkemizin 
daha fazla geli�mesi, güçlenmesi, 
dünyan�n parlayan bir y�ld�z� ola-
bilmesi için üzerimize dü�en görev-
leri yapabiliyor muyuz? Yapt���m�z 
i�in en iyisini yapabiliyor muyuz? 
Yedi�imiz nimetleri bulamayanlara 
yard�m edebiliyor muyuz? Dünyan�n 
gözlerini yumup kulaklar�n� t�kad���, 
Afrika’daki k�tl�k felaketi kar��s�n-

da bizler ne yap�yoruz? Kendi ülke-
mizdeki muhtaçlara el uzatabiliyor 
muyuz? Ancak bunlar� yapt���m�z 
zaman tam anlam�yla �ükretmi� olu-
ruz.”
 Yemekte kat�l�mc�lara hitaben bir 
konu�ma yapan ORS	AD Ba�kan� 
Özcan Ülgener de Ramazan ay�n�n 
anlay�� ve karde�lik ay� oldu�unu, 
bu aylarda fakirlerin ne durumda 
oldu�unun da çok iyi anla��ld���n� 
söyledi. “Açl���n insana verdi�i s�-
k�nt�y� özelikle bu günlerde daha iyi 
hissetmekteyiz” diyen Ülgener “Bu 
anlay��la çevremizdeki s�k�nt� ile bir 
çare olmu� karde�lerimize yard�m 
etmeliyiz” diye konu�tu.
 AKP Ankara Milletvekili Emrul-
lah 	�ler de yapt��� k�sa konu�mada 
dünyada ya�anan açl�k krizine de�i-
nerek tüm Müslümanlar� ellerinden 
geldi�ince muhtaç olana yard�m et-
meye ça��rd�.
 	ftar organizasyonu yemek ve ko-
nu�malar�n ard�ndan, semazenleri 
sema gösterisiyle son buldu.

�hracatç� Ankara’ya ç�karma yapt� 

“�ükrederken, görevimizi de yapal�m”

• Türkiye �hracatç�lar Meclisi Ba�kan� Mehmet Büyükek�i ve Yönetim Kurulu üyeleri, iki günlük 
Ankara ziyaretinde 13 bakan� ziyaret ederek hem “hay�rl� olsun” dedi, hem yeni anayasa 
sürecine tam destek verdi, hem de ihracat odakl� kalk�nma için önerilerini sundu.

•  ORS�AD’�n Geleneksel �ftar Yeme�i Ostim’de düzenlendi. ASO Ba�kan� Nurettin Özdebir 
yemekte yapt��� konu�mada “Böyle bir ülkede ya�ad���m�z için �ükrediyoruz, ama ülkemizin 
dünyan�n parlayan y�ld�z� olmas� için üzerimize dü�en görevleri de yapmal�y�z” dedi.  

ORS�AD Ba�kan�
Özcan ÜLGENER

T�M Ba�akan� T�M Ba�akan� 
Mehmet BÜYÜKEK��Mehmet BÜYÜKEK��
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Türkiye’nin ilk in�aat demiri bükme ve 
kesme makinelerini üreten ve y�llar 
içinde 40’� a�k�n farkl� tip ve kapasi-

tede 6mm-60mm aras� in�aat demiri kesme 
ve bükme makineleri üretir hale gelen Göç-
maksan Makine Sanayi, dünyada da prestijli 
bir marka haline gelmi� durumda. Dünya ge-
nelinde 56 ülkede kurulmu� olan geni� bayi 
a��yla kalitesini yurt d���na da ta��m�� olan 
� rman�n 	hracat Departman Sorumlusu Tu�-
ba Göçmen, bu ba�ar�n�n sebeplerini geli�en 
teknolojiyi takip etmek, Ar-Ge çal��malar�na 
önem vermek ve deneyimli personellerle ça-
l��mak olarak tan�ml�yor.
 Göçmen, in�aat sektörünün demir bükme 
alan�nda eksik duyulan yönlerini ara�t�r�p 
bu sorunlar� çözümleyen makine kumanda 

sistemleri ve redüktörler 
geli�tirip, Türk Patent Ensti-
tüsünden Faydal� Model ve 
Endüstriyel Tasar�m Tescil 
belgelerini ald�klar�n� belirt-
ti.  Dünyada, in�aat demiri 
kesme ve bükme makineleri 
üretimi konusunda lider ol-
may� amaçlad�klar�n� söy-
leyen Göçmen “Firmam�z, 
ISO 9001:2000 kalite sis-
tem belgeli, TSEK belgeli, 
GOST-R, Ukr SEPRO bel-
geli ve 98/37/AT Makine 
Emniyet yönetmeli�ine uy-
gun, CE belgeli olarak ma-
kine üretimlerini yapmak-

tad�r. Göçmaksan inovasyon çal��malar�na 
büyük önem gösteren akredite bir kuru�tur. 
Makinelerinin tüm parçalar�n� kendi bünye-
sinde üreten � rmam�z�n d��a ba��ml��� yok 
denecek kadar azd�r. Mü�teri memnuniyeti-
ne büyük önem veririz, sat�� sonras�nda des-
te�i mü�terilerimizin üzerinden çekmeyiz. 
Ancak bu �ekilde mü�teri güvenini kusursuz 
bir �ekilde sa�layabilirsiniz” �eklinde konu�-
tu.
 Uluslararas� piyasada da 
satt���n�z ürünün kalitesi 
kadar, sat�� sonras�nda 
verdi�iniz deste�in de 
çok önemli oldu�unu 
vurgulayan Göçmen, yurt 

d���ndaki ba�ar�lar�nda bu desteklerinin de 
çok önemli bir yeri oldu�unun alt�n� çizdi. 
 Geli�en teknolojiyi takip etmenin kendi 
i�lerinin önemli bir parças� oldu�unu da söy-
leyen Göçmen �öyle konu�tu: “	leti�im ve 
teknoloji ça��nday�z, hatta baz� yeniliklere 
yeti�emiyoruz bile, yeni jenerasyonun za-
ten bildi�ini biz sonradan ö�reniyoruz ama 
önemli olan takip etmek, eksikleri tamamla-
mak. Biz de kendi alan�m�zda teknolojinin 
en iyi imkânlar�n� kullanarak beden gücü ile 
de�il beynen çal���yoruz. Teknolojinin ala-
n�m�z ile ilgili k�sm�n�n tüm imkânlar�ndan 
faydalan�yoruz. Dünyayla yar��mak ve ayak-
ta kalmak da ancak böyle mümkün oluyor.”
 Türkiye’de rakiplerinin olmad���n� söyle-
yen Göçmen,”Türkiye de rakibimiz yok çün-
kü e�er bir � rmay� rakip olarak görecekseniz 
sizinle ayn� ya da yak�n statüde ürün yap�-
yor olmas� gerekir, bizim ülkemizde böyle 
bir kurulu� yok. Dünyada ise ayn� ürünü 
yapan � rmalar taraf�ndan takdir görüyoruz. 
Aralar�nda fabrikam�z� ziyarete gelenlerde 
oldu ve �a�k�nl�klar�n� gizleyemediler. Av-
rupa standartlar�nda çal��t���m�z için onlarla 
da aram�zda büyük farklar yok, hatta baz� 

bölgelerde � yat aç�s�ndan biz 
daha avantajl�y�z” diye 

konu�tu. 
 Rekabeti üs-
tünlük sa�lama ama-
c� ile rakiplere kar�� 
yürütülen yar��ma 

etkinliklerinin bütünü olarak tan�mlayan 
Göçmen, rekabet olan her alanda iyi ürünü 
ortaya koyma çabas� olaca��n� söyledi. “Fir-
malar ba�ka � rmalar yerine en iyi, en güzel 
sonuca ula�mak için kendi içlerinde rekabet 
etmeliler” diyen Göçmen, � rmalar�n�n y�l-
lard�r  hep kendi içinde rekabet yar���nda 
oldu�unu çünkü alanlar�nda bu ba�lamda 
� rmalar bulunmad���n� söyledi. 
 “Biz mü�terilerimizin gülen yüzlerini gör-
dükçe iyi ürünler ç�kard���m�z� teyit etmi� 
oluyoruz” diyen Göçmen sözlerini �öyle ta-
mamlad�: “Biz her zaman kalitenin pe�inde 
olduk ve olaca��z, çünkü kalitesiz ürünlerle 
kimseyi mutlu edemezsiniz. Dünyan�n dört 
bir yan�nda çal��an makinelerinizi görmenin 
verdi�i mutluluk tarif edilemez bir duygu. 
Biz i�imizi seviyoruz, bunun için de dünya-
n�n demirini bükmeye talibiz.”

GÖÇMAKSAN, dünyan�n demirini büküyor!
• Dünya genelinde 56 ülkede kurulu bayi a��yla, yurt d���nda da ad�n� ve kalitesini duyuran Ostim 
firmas� Göçmaksan, 1960 y�l�ndan beri in�aat sektöründe hizmet vermeye devam ediyor. �n�aat 
demiri bükme ve kesme makineleri, çe�itli in�aatç� el aletlerinin üretim, sat��, servis, yedek parça 
ve tasar�m�n� yapan firma bu alandaki d��a ba��ml�l���n� da en aza indirmi� durumda.

De�i�im, zaman ölçüsü içerisinde 
saatler, aylar y�llar geçtikçe ken-
dili�inden ya�anan  bir süreç gibi 

dü�ünülse de asl�nda içerisinde a�r�l� ve 
sanc�l� sonuçlara gebedir. Ertelense de 
kaç�n�lmaz de�i�im gerçekle�ir. Kaç�na 
kaç�na erteledikçe, vakti geldi�inde 
a�r�s� s�z�s� daha çok olur.  Kendini, 
kendinde de�i�mi� bulmak, aynada 
kendine bak�p, y�llar önce çekilmi� bir 
foto�rafla bugünkü �eklini k�yaslamak 
ta bir de�i�imdir, kendili�inden olan 
cinsiyle. Toplumlar�n de�i�imi ise farkl� 
deneyimlerle gerçekle�ir. Bu dene-
yimleri ya�atacak olan ise yönetimdir. 
De�i�imi yönetmekte biraz handikapl�y�z. 
Mi�li geçmi� zaman ifadeleri ile yaralar� 
de�mekten yana de�ilim ama baz� i�leri 
çok a��rdan al�p i�in asl�n� çözmeden 
astar�yla oyalanm���z. Bünyemizin has-
tal�klar�na, ya da yanl�� te�hisle hastal�kl� 
sayd���m�z taraflar�na yap�lan ameliyat-
larda içimizde çok fazla makas unutuldu. 
Kesildi orada b�rak�ld�. Ah �u kendini 
doktor sananlar�n hatalar� yok mu ? 
Belki zaman zaman do�ru te�hisi koyduk 
ama bu kez de ne�teri vurmaya cesaret 
edemedik.  Ülkelerin de insanlar gibi 
günahlar� oldu�unu farz etmi� olsak aca-
ba günah�m�z m� sevab�m�z m� daha çok 
? Ah vah dedirten geçmi�in hatalar�n� 
fazlaca kurcalamadan mübarek ramazan 
ay�n�n maneviyat� içerisinde, insani duy-
gular�n, yard�m�n, payla�man�n ve birlik 
olman�n güzelli�ine dem vurup günahlar� 
bir tarafa koyal�m gitsin �imdilik.  Bu gün 

her nedense, “ölümlü dünya her �eyin 
hay�rl�s�” demek geliyor içimden. Bazen 
yorucu de�i�imin izleyicileri olan bizler 
aç�s�ndan en iyi yöntem bu.

Dedik ya neler oluyor hayatta. Stan-
dard and Poor’s Amerika Birle�ik 
Devletleri’nin kredi notunu dü�ürdü. 
Dünyan�n en güçlü ekonomisine 
S&P’den gelen sürpriz not indirimi dün-
ya ekonomisinde de büyük bir de�i�imin 
ya�and���n�n ilginç bir göstergesi. 2007-
2008 krizi de ABD kaynakl�yd�. Etkileri 
çok uzun sürecek dendi ama küresel pi-
yasalar�n al��t��� h�z, artan dünya ticaret 
hacminin ileti�im teknolojisi ile tetikledi�i 
giri�im sevdas� kriz havas�n�n bir dönem 
da��lmakta oldu�u hissini verdi. Psikoloji 
önemlidir. Ama ke�ke her problemi psi-
koloji ile çözebilsek.  Ekonomik krizlerin 
yap�sal kökleri ve ortaya ç�k�� biçimini 
irdeleyecek de�iliz. Ancak böyle kriz 
söylemlerinin oldu�u dönemlerde küre-

sellikten s�yr�l�p olaya tamamen ülkesel 
ç�karlar�m�z aç�s�ndan bakmam�z ve ken-
di tedbirlerimizi ortaya koymam�z gere-
kiyor. Bu gün için hükümet taraf�ndan 
ortaya koyulan bak�� aç�s� bu yönüyle 
olumlu. Türkiye ekonomide çok sa�lam 
ad�mlar att�. Sa�lam bankac�l�k sistemi 
her türlü ele�tiriye ra�men bir sigortad�r. 
Hep söylenen krizin yarataca�� f�rsatlar� 
reel sektörün görmesini ve ad�m atma-
s�n� sa�layacak sürpriz kararlar� almak 
hükümetin görevi. Bu anlamda hükümet 
kanad�nda inan�lmaz bir kendine güven 
var. Ba�bakan�n aç�klamalar� siyasi is-
tikrar�n ekonomik istikrar olarak devam 
edece�i hissini veriyor. Birkaç gün önce 
makam�nda dinledi�imiz kabinenin yeni 
Kalk�nma Bakan� Cevdet Y�lmaz yat�r�m 
ortam�n� daha da iyile�tirmeye yönelik 
bir paket haz�rlad�klar�n� ve Meclis aç�l�r 
aç�lmaz bunun gündeme gelece�ini 
söyledi. Bu da hükümetin, meclisin 

tatilde oldu�u dönemde durumu izleye-
rek tedbir paketleri üzerinde çal��t���n� 
gösteriyor. A��r� borç, bu yükün alt�nda 
olan ülkeler aç�s�ndan ciddi tehlike. 
Yunanistan’�n borcunun milli gelirine 
oran� bugün yüzde 150’yi, �talya’n�n 
yüzde 120’yi, ABD’nin ise yüzde 100’ü 
a�m�� durumda. �talya’dan sonra 
Fransa’n�n borç riskine ili�ik durumu 
çok hassas bir konu. Fransa AB’nin iki 
temel dire�inden biri. Türkiye’nin borç 
oran� bugün için yüzde 40’lar�n alt�nda. 
2001 krizinden Türkiye’nin ald��� dersler 
var, daha önceki krizlerden de tecrübesi. 
Kendi kendine kriz ç�karmada ki kabili-
yetimizden hiç bahsetmeye gerek yok. 
Alt�n ve döviz fiyatlar�ndaki art��la krizi 
k�yaslamakta ayr� bir yanl��. �hracatç� aç�-
s�ndan bak�ld���nda dövizde ki yükseli�e 
sevinen de çok. Bunca kriz söylemine 
ra�men Avrupal�lar ve liderleri tatilde.  
Biz ramazan ay�n� ve yaz� bir arada ya��-
yoruz. Ramazan bizde i�lerin biraz erte-
lendi�i bir ay olur. Kriz efsaneleri içinde 
geli�en Türkiye ekonomisi aç�s�ndan 
bak�ld���nda bu kez deneyimli ve tedbirli 
görünüyoruz. Ramazanda olsa yaz da 
olsa sahur da kalkmak gibi krize erken 
uyan�p yol alaca��m�z�, kendi dinamik-
lerinde bir eko-iklim yarataca��m�z� ve 
bu dönemi de atlataca��m�za inanmak,  
d��ar�y� da yak�ndan takip etmek gerek. 
Hey gidi Amerika ve Avrupa ! Neler 
oluyor hayatta.

Cüneyt ÖRKMEZ

Neler oluyor hayatta

cuneytorkm
ez@

tosyov.org.tr
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Ara�t�rma Kurumu (TÜB	TAK) 
taraf�ndan düzenlenen güne� 

enerjili Formula G ve hidrojen ener-
jili Hidromobil yar��lar�na üniversite 
ve meslek odalar� tak�mlar�n�n araçla-
r� kat�ld�. 33 ‘ü üniversite ve meslek 
odas�ndan olmak üzere 37 tak�m�n yer 
ald��� Formula G 2011 Güne� Enerjili 
Araba Yar��lar�’nda son iki y�l�n �am-
piyonu 	stanbul Üniversitesi SOCRAT 
tak�m�, yine birinci oldu. 	kincili�i 
Anadolu Üniversitesi’nin Thunderbird 
tak�m� ve üçüncülü�ü ise Orta Do�u 
Teknik Üniversitesi’nin Robot Toplu-
lu�u tak�m� kazand�. 

15 üniversiteden 19 tak�m�n kat�ld��� 
Hidromobil 2011 Hidrojen Arabalar� 
Yans�’nda ise 	zmir Maki-
ne Mühendis-

leri Odas� Ö�renci Komisyonu, Po-
seidon 3 adl� arac�yla �ampiyon oldu. 
	kincili�i 	TÜ “Hydrobee” adl� ara-
c�yla, üçüncülü�ü Uluda� Üniversitesi 
Makine Toplululu�u “Timsah” isimli 
arac�yla kazand�. 

	zmir Ülkü Yar�� Pisti’nde düzenle-
nen yar��lar�, Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakan� Nihat Ergün, eski Devlet 
Bakan� Mehmet Ayd�n, 	zmir Valisi 
Mustafa Cahit K�raç, AK Parti 	zmir 
Milletvekili Ayd�n �engül, TÜB	-
TAK Ba�kan� Prof. Dr. Nüket Yeti� ve 
AK Parti 	zmir 	l Ba�kan� Ömer Cihat 
Akay da izledi. 

Yar��lar sonras� düzenlenen ödül tö-
reninde konu�an Bakan 

Nihat Ergün, 
Ar-Ge çal��ma-
lar�n�n ülkele-
rin en önemli 
faaliyeti ol-
du�u-

nu, petrol ve do�algaz kaynaklar� yeter-
li olmayan Türkiye’nin e�itimli insan 
gücünü kullanmak zorunlulu�u bulun-
du�unu söyledi. Bakanl���n Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanl���’na dönü-
�ümüyle birlikte TÜB	TAK ile 
aralar�ndaki ili�-
k i -

nin de çok daha güçlü bir konuma gel-
di�ini dile getiren Ergün, “Art�k bu tür 
çal��malar sadece yar��ma safhas�nda 
kalman�n ötesine geçecek, ticarile�-

me safhas� da ya�anm�� olacak. 
	n�allah bunlar, otomobil pi-
yasas�nda önemli baz� aktivi-
telerin olmas�, yeni teknoloji-
lerin geli�mesi, fosil yak�ttan 
elektrikli yak�tlara geçilirken 
güne� enerjisinin de bu araç-
larda rol almas�na yol aça-
cak. Bugün burada sanayi 
temsilcileri yoktu. Ancak 
seneye olacak” diye ko-
nu�tu.  

Güne� enerjili arabalar yar��t� 
• TÜB�TAK taraf�ndan düzenlenen Alternatif Enerji Araç Yar��lar�, �zmir Ülkü Yar�� Pisti’nde yap�ld�. 

Çevre ve �ehircilik Bakan� Er-
do�an Bayraktar, kendi A tak�-
m�n� kurarak, proje odakl� bir 

bakanl�k olmak için kollar� s�vad�. Çev-
re yönetimi ve yap� i�lerini koordine 
etmek için TOK	’deki arkada�lar�n�n 
yan� s�ra Bay�nd�rl�k ile Çevre ve Or-
man Bakanl���’n�n eski bürokratlar�n� 

da ekibine katt�. TOK	 Ba�kan Yard�m-
c�s� Ercan T�ra� vekaleten müste�ar, 
TOK	 Strateji Geli�tirme Dairesi Ba�-
kan� Mehmet Ali Kahraman, Bay�nd�r-
l�k Bakanl���’ndan Mücahit Demirta�, 
Çevre ve Orman Bakanl���’ndan Sedat 
Kad�o�lu da müste�ar yard�mc�l��� gö-
revine getirildi. 

Bakan Bayraktar; TOK	’de belli böl-
gelerde yürüttü�ü ‘çevre odakl�’ pro-
jeleri ülke genelinde uygulamak için 
harekete geçti. 

Buna göre:

- Güne� enerjisinden en fazla yarar-
lan�labilecek Akdeniz, Güneydo�u 
Anadolu, Do�u Anadolu ve Ege’de 
güne� enerjisine öncelik verilecek. Bu 
bölgelerde güne� pilleri sistemiyle ay-
d�nlatma sa�lanacak. Türkiye’de güne� 
enerjisinden elektrik üretme potansiye-
linin 198 milyar kVVh oldu�u tahmin 
ediliyor. 

- Bina yap�mlar�nda d�� cephe yal�t�m-
lar�na önem verilecek. 

- Çöpler ayr��t�r�lacak, plastik ve cam-

lar�n ayr� ayr� toplanmas� sa�lanacak. 

- Binalarda enerji kimlik belgesi uy-

gulamas� titizlikle uygulanacak. Tüm 

eski binalar, 2017’ye kadar enerji kim-

lik belgesi alacak. Her bina, Enerji 
Verimlilik Dan��manl�k �irketi’ne ba�-
vuracak. Binalar�n eski projeleri incele-
nerek, �s�tma sistemi, yal�t�m�, geomet-
rik yap�s�, elektrik ayd�nlatma sistemi 
etüt edilecek. 

Kentsel dönü�ümde enerji dönemi
• Çevre ve �ehircilik Bakan� Erdo�an Bayraktar, Akdeniz, Ege ve Güneydo�u’da güne� enerjisinden 
yararlanmay� amaçlayan kentsel dönü�üm projelerine yo�unla�acaklar�n� aç�klad�. 

Bursal� sanayicilere
TSE indirimi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odas� 
üyelerinin Türk standartlar� enstitüsü kalibrasyon merkezi 
ba�kanl���nca verilen kalibrasyon ve e�itim hizmetlerinden 

yararlanabilmeleri amac�yla TSE genel sekreteri Üzeyir Karagöz 
ile BTSO Ba�kan� Celal Sönmez aras�nda 1 y�l süreli protokol 
imzaland�. �mzalanan protokole göre, TSE’den belgesi olmayan 
BTSO üyelerine kalibrasyon hizmetlerinde yüzde 30, e�itim 
hizmetlerinde yüzde 20 indirim uygulanacak. TSE bölgesi olan 
BTSO üyeleri ise, kalibrasyon hizmetlerinden yüzde 40, e�itim 
hizmetlerinden yüzde 30 indirimli olarak faydalanacaklar.

Çevre ve �ehircilik Bakan�Çevre ve �ehircilik Bakan�
Erdo�an BayraktarErdo�an Bayraktar
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OST	M yönetimi ve kurulu�lar� 
ad�na ODEM taraf�ndan haz�r-
lanan ve Ulusal Ajans taraf�n-

dan onaylanan 4 adet projede haz�rl�k 
sürecinin ard�ndan uygulama çal��ma-
lar� ba�lad�. OST	M’de ODEM taraf�n-
dan uygulamalar� yürütülecek olan AB 
Leonardo Da Vinci Yurtd��� Hareket-
lilik Projeleri ile; genç yöneticilerin, 
� rma çal��anlar�n�n, ilgili konularda 
meslek edinmek isteyen gençlerin, i� 
arama sürecinde olan ya da ilgili alan-
larda kendilerini geli�tirmek isteyen 
gençlerin çal��malar�na, mesleki ve ki-
�isel geli�imlerine katk�da bulunulmas� 
amaçlan�yor. Projeler Genç Yöneticiler 
ve Stratejik Yönetim, Avrupa'da 	leri 
Üretim Teknolojileri ve 	novasyonun 
Ö�renilmesi ve Medya Sektöründe Ça-

l��anlar�n Avrupa Staj� ba�l�klar�ndan 
olu�uyor.
 Ayr�ca kat�l�mc�lara verilecek ya-
banc� dil e�itimleri, ula��m (vize ve 
pasaport masra� ar� hariç), konaklama 
vb. tüm masra� ar� proje kapsam�nda 
kar��lan�yor. OST	M Dan��manl�k ve 
E�itim Merkezi taraf�ndan k�sa bir süre 
içinde uygulamalar�na ba�lanacak olan 
AB Destekli Leonardo Da Vinci Yurt-
d��� Hareketlilik Projelerinden yer almak 
istiyorsan�z OST	M Dan��manl�k ve 
E�im Merkezi’nden bilgi alabilirsiniz

TÜG	AD Anka-
ra �ubesi’nden 
yap�lan aç�k-

lamada Dünya Yat�-
r�m Raporu’na göre 
Türkiye’nin geçmi� 
y�llara göre hedef ya-
t�r�m s�ralamas�nda 
uluslararas� yat�r�m 
s�ralamas�nda 2 puan 
yükseldi�i ancak bu-
nunla birlikte serma-
ye giri�inde gerileme 
kaydetti�i ifade edildi. 
Türkiye’nin k�sa va-
dede yat�r�m s�k�nt�s� 
ile kar�� kar��ya kal-
d���n� belirten Türki-
ye Genç 	�adamlar� 
Derne�i (TÜG	AD) 
Ankara �ube Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Bar�� 
Ayd�n, “Bu yükseli� 

ba�ar� olarak görünse 
bile Türkiye do�ru-
dan sermaye giri�inde 
ayn� kulvarda yer alan 
rakiplerinin arkas�nda 
kald�. Türkiye’nin k�sa 
vadede yat�r�m s�k�nt�s� 
ya�ayabilir” uyar�s�nda 
bulundu. 

“Bu girdi 
Türkiye’nin 

potansiyelinin 
%30’u bile de�il”

 Ayd�n, 2010 istatis-
tiklerine ortaya ç�kan 9.1 
milyar dolarl�k yat�r�m 
girdisinin Türkiye’nin 
potansiyelinin yüzde 
30’unu bile ortaya koy-
mad���n� belirterek, 
“Türkiye, Singapur’un 
dörtte biri oran�nda bir 
yat�r�m çekebiliyor. Bu 
tablonun h�zla tersine 
çevrilmesi gerekir. Ge-
çen y�l dünyada 1 tril-
yon 244 milyar dolarl�k 
sermaye ba�ka ülkelere 
do�rudan yat�r�ma git-
ti. Türkiye, 9.1 milyar 

dolarl�k sermaye giri-
�i ile genel s�ralamada 
27’incili�e ç�karken, ge-
li�mekte olan ülkeler s�-
ralamas�nda ise 13’üncü 
s�radan 14’üncü s�raya 
geriledi. Bu gerileme is-
tatistiklere göre yüksel-
me trendinde bir orant� 
sergileyebilir ancak lis-
tedeki gerileme ortada. 
Bunu tersine çevirerek 
yat�r�m giri�indeki liste-
de Türkiye’nin önümüz-
deki y�llarda üst s�ralar-
da yer almas� gerekiyor. 
Türkiye halen uluslara-
ras� yat�r�mc�lar�n tercih 
etti�i ülkeler listesinde 
yer alm�� de�il” dedi. 

 Ayd�n, do�rudan 
sermaye giri�inin ülke 
ekonomisinin itici gücü 
oldu�unu hat�rlata-
rak do�rudan sermaye 
giri�inin artmas� için 
Türkiye’nin siyasi kriz-
lerini çözüp f�rsatlar su-
nan güven ülkesi imaj�-
n�n sa�lamla�t�r�lmas� 
gerekti�ini kaydetti.

TÜG�AD: Türkiye yat�r�m
s�k�nt�s� ya�ayabilir

ODEM’in yeni projeleri 
yurt d���na aç�yor

 TÜG�AD Ankara �ube Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Bar�� Ayd�n, Dünya Yat�r�m Raporu’na göre 

Türkiye’nin geçmi� y�llara göre uluslararas� yat�r�m 
s�ralamas�nda 2 puan yükseldi�ini ancak bununla 
birlikte sermaye giri�inde gerileme kaydetti�ini 
vurgulayarak, Türkiye’nin k�sa vadede yat�r�m 

s�k�nt�s� ile kar�� kar��ya kald���n� ifade etti.

Sonra, varl�kl� bir adam konu�tu: “Bize vermekten bahset.”

Ve o cevap verdi: "Sahip olduklar�n�zdan verdi�inizde, çok az �ey 
vermi� olursunuz; gerçek veri�, kendinizden vermektir. Çünkü sa-
hip olduklar�n�z, yar�n ihtiyac�n�z olabilir diye saklay�p korudu�unuz 
�eylerden ibaret de�il mi? Ve yar�n, kutsal �ehre giden hac�lar� takip 
ederken, kemiklerini, iz b�rakmayan kumlara gömen fazla uyan�k bir 
köpe�e ne getirebilir? 

Ve ihtiyaç korkusu da, ihtiyac�n ta kendisi de�il midir? Kuyunuz ta-
mamen doluyken susuzluktan korkmak, tatmin olamayan bir susuz-
luk göstermez mi? 

Çok fazla �eye sahip olup, çok az verenler, bunu gösteri� isteyen gizli 
arzular� için yaparlar, ki bu da arma�anlar�n� yarars�z k�lar. 

Ve baz�lar� vard�r ki, çok az �eye sahiptirler ve hepsini verirler. Bun-
lar hayata ve hayat�n definesine inananlard�r ve kasalar� hiç bo� kal-
maz. 

Baz�lar� sevinçle verirler, bu sevinç onlar�n ödülüdür. Baz�lar� ise �st�-
rap içinde verirler ve bu ac� onlar�n vaftizidir. 

Ve baz�lar� vard�r ki, ne vermenin ac�s�n� hissederler, ne sevinç arar, 
ne de bir erdemlilik dü�üncesi ta��rlar. Onlar, �u vadideki mersin a�a-
c�n�n kokusunu sal��� gibi verirler. 

Böyle ki�ilerin ellerinde Tanr� dile gelir ve onlar�n gözlerinden Tanr�, 
dünyaya gülümser. �stendi�i zaman vermek güzel bir davran�� olabilir; 
fakat istenmeden, ihtiyac� hissederek vermek çok daha anlaml�d�r. 

Ve cömert olan için, verecek kimseyi aramak, veri� olay�ndan daha 
fazla sevinç getirir. 

Vermekten al�koyaca��n�z herhangi bir �ey olabilir mi? Sahip oldu-
�unuz her �ey bir gün verilecektir. Öyleyse simdi verin ve vermenin 
hazz�n� mirasç�lar�n�z de�il siz ya�ay�n.. 

Ço�unlukla söyle dersiniz: 'Verece�im, ama hak edeni bulabilirsem.' 

Ne koruluktaki meyve a�açlar� böyle dü�ünür, ne de çay�rdaki sürü-
ler. Onlar, sakland���nda çürüyecek olan�, yasayabilsin diye verirler. 

Herhalde kendisine günler ve geceler verilmesini hak eden bir ki�i, 
sizden gelebilecek �eyleri de hak eder. 

Ve hayat okyanusundan içmeye hak kazanm�� bir insan, sizin kü-
çük �rma��n�zdan da bir bardak su alabilir. Faydas�ndan öte, kabul 
etmenin gerektirdi�i cesaretten ve güvenden daha büyük bir de�er 
var m�d�r? 

Ve siz kim oluyorsunuz da, onlar�n gö�üslerini y�rtarak gururlar�n� ko-
runmas�zca ortaya seriyor, sonra da onlar�n de�erlerini örtüsüz ve 
gururlar�n� utanmas�z olarak de�erlendiriyorsunuz? 

Önce kendinizi vermeye hak kazanm�� ve verme olay�nda bir arac� 
olarak görün. Çünkü gerçekte her �eyi veren hayatt�r ve siz kendinizi 
bir verici olarak belirledi�inizde, sadece bir tan�k oldu�unuzu unutu-
yorsunuz. 

Ve siz al�c�lar ki hepiniz bu gruba dâhilsiniz, ne kendinize ne de size 
verene bir boyunduruk yüklememek için, hiç bir minnet hissi ta��-
may�n. Bunun yerine, arma�anlar� kanat yaparak, verenle beraber 
yükselin.

Çünkü borcunuzu gere�inden fazla abartmak, annesi özgür yürekli 
dünya, babas� evren olan cömertlik olgusundan �üphe etmek de-
mektir..."

Halil C�BRAN
Telefon: 0.312.385 50 90

'Verece�im, ama 
hak edeni bulabilirsem'
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Demirta� Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (DOSAB) faa-
liyet gösteren BUTGEM’de 

e�itim gören kursiyerler diplomala-
r�n� ald�. Törene Bursa Valisi Saha-
bettin Harput, BTSO Yönetim Ku-
rulu Ba�kan� Celal Sönmez, BTSO 
Meclis Ba�kan� 	lhan Parseker, DO-
SAB Yönetim Kurulu Ba�kan� Feri-
dun Kahraman ve çok say�da kursi-
yer kat�ld�. 

 Türkiye’nin e�itim ve sanayi ala-
n�nda çok ilginç bir çeli�ki ya�ad���-
n� belirten Parseker, e�itim alm�� her 
4 gençten birisinin i�siz oldu�una 
dikkat çekti. Mesleki e�itime BTSO 

olarak destek verdiklerinin alt�n� 
çizen Parseker, “BUTGEM’e ciddi 
destekler verdik. BUTGEM, bugün 
sanayide aran�l�r, yüksek vas�� �, bir-
likte çal��ma al��kanl��� kazanm��, 
toplumsal sorumluluk ve özgüven 
sahibi teknik elemanlar yeti�tirmek-
te. BTSO’nun 3 milyon TL bütçeyle 
destek verdi�i BUTGEM’de otomo-
tiv, metal, makine ve tekstil atöl-
yeleri, endüstriyel, otomasyon ve 
mekatronik laboratuarlar� ve nazari 
derslerin yap�ld���, tamamen bilgisa-
yar ve projeksiyon ortaml� 14 ders-
lik ve sosyal donat� yer al�yor. 26 
Ekim 2009 tarihinde ba�layan e�itim 
y�l�nda BUTGEM’de bin 471 kursi-
yer e�itim gördü. Kursiyerlerimize 
fabrikalar talip oluyor. Mezun olan 
gençlerimizin Bursa ve Türkiye eko-
nomisini daha da ileriye ta��yaca��na 
�üphem yok” dedi. 

 Mesleki e�itimlere destek veren 
BTSO’ya te�ekkür ederek konu�ma-
s�na ba�layan Bursa Valisi Sahabet-
tin Harput, “	� ararken, ‘ne olursa 
olsun yapar�m’ diyenler var. Ancak 
kendi alan�nda uzmanla�m�� eleman 
bulmak zor. BUTGEM çok iyi bir 
hizmete imza att�. Biz mesleki e�i-

timi önemsiyoruz. Ba�kan�m�z�n de-
di�ine göre, BUTGEM’den mezun 
olan kursiyerlerin yüzde 70’i istih-
dam ediliyor. Bu mutluluk verici bir 
durum. Belli bir alanda uzmanla�an 
gençlerimiz kolay i� bulabiliyor. 
Bu ülkenin kalk�nmas�na harç ko-

yuyorsunuz. Gidip kahve kö�elerin-
de gençli�inizi heba etmiyorsunuz. 
Burada size uzat�lan hizmet eli var. 
Meslek edindirme kurslar� ülkemizin 
gelece�i aç�s�ndan fevkalade önemli. 
Burada el ele muhte�em bir tablo or-
taya ç�kt�” diye konu�tu.

KAYSO Ba�kan� Boydak, yapt��� 
aç�klamada, 	SO’nun s�ralama-
s�na bak�ld���nda Kayseri’nin 

sanayi kenti olma özelli�ini devam et-
tirdi�ini belirterek, özel sektörün güçlü 
olmas�n�n, ülke kalk�nmas� için önem 
ta��d���n� vurgulad�. Boydak, “Kayseri, 
kendini Türkiye’nin katma de�erli üre-
tim merkezi haline getirme gayretine 
devam ediyor. Daha önce ‘Türkiye’nin 
üretim üssü’ diyorduk, �imdi ‘katma de-
�erli üretim üssü Kayseri’ diyoruz. 	lk 
500’de yer alan Kayseri � rmalar�m�z, 
kutluyor, ba�ar�lar�n�n devam�n� dili-
yorum” dedi. KTO Ba�kan� Hasan Ali 
Kilci de 	SO’nun listesinde 12 Kayseri 
� rmas� bulunmas�n�n kendilerini gurur-

land�rd���n� belirterek, � rmalar�n ba�a-

r�lar�yla bu s�ralamaya girmeyi gelenek 

haline getirdi�ini söyledi.

 Firmalar� kutlad���n� ifade eden Kil-

ci, Kayserililerin giri�imcilik ve verim-

lilik özelliklerini bir kez daha ispat et-

ti�ini vurgulad�. 	SO’nun, ‘Türkiye’nin 

500 Büyük Sanayi Kurulu�u” listesin-

de Kayseri’den HES Hac�lar Elektrik, 

Boyta� Mobilya, Kayseri �eker Fabri-

kas�, Merkez Çelik, Orta Anadolu, 	stik-

bal Mobilya, Boyteks Tekstil, Boyçelik 

Metal, Has Çelik ve Halat, Kumtel, Çe-

tinkaya Mensucat ve Mega Metal � rma-

lar� yer ald�.

Bursa'da mesleki e�itime destek 

Kayseri ‘katma de�erli
üretim üssü’ oldu 

  Bursa Ticaret ve Sanayi Odas� (BTSO) E�itim Vakf� Tasar�m ve Teknoloji Geli�tirme Merkezi’nden 

(BUTGEM) bin 471 ki�i mezun olarak i� hayat�na ilk ad�m� att�. 
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�
nsan sa�l���n�; maddi de�erlerle ölçebilmek 
mümkün de�ildir. �nsan can�n�n, herhangi 
bir uzvunun, maddi kar��l��� yoktur. -�� sa�l��� 

ve güvenli�i; Öncelikle çal��anlar�n sa�l��� ve 
daha sonrada milli servet olan i�yerinin sa�l��� 
ve mal�n muhafazas� yönünden son derece 
önemlidir. �� sa�l��� ve güvenli�i; genellikle 
hem i�veren ve hem de i�çi taraf�ndan bir 
kabullenme olay� oldu�unu özellikle belirtmek 
isterim. Di�er bir husus; i� kazas� ve meslek 
hastal���n�n genel olarak tehlikeli durum ve 
tehlikeli davran��lar sonucu meydana geldi�i bir 
vakad�r. O halde;  
1.Prensip; �� sa�l��� ve güvenli�inin as�l çal��ma 
alan�; Tehlikeli durum ve tehlikeli davran��’�n 
ortadan kald�r�lmas� olmal�d�r.
A-Tehlikeli, Durumlar:  (��veren taraf�ndan 
giderilmesi gerekenler)                                                                                
a-Tehlikeli ve sa�l�kl� olmayan çevre �artlar�     
b-Tehlikeli çal��ma metodu                                   
c-��e uygun olmayan ve koruyucusuz i� 
ekipmanlar�     
d-Elektrikle çal��an topraklanmam�� i� 
ekipmanlar�,    
e-Kontrol ve testleri yap�lmam�� bas�nçl� kaplar, 
kald�rma araçlar�,
f-Tehlikeli ve yüksek istiflemeler                      
g-Kapat�lmam�� bo�luklar ve korkuluksuz 
çal��ma alanlar�                                                                                                    
B-Tehlikeli, Davran��lar: (Çal��anlar�n 
davran��lar�)
a-Dalg�nl�k ve dikkatsiz çal��ma,
b-��i bilinçsizce yapmak
c-Makina koruyucular�n ç�kart�lmas�
d-�� disiplinine ve talimatlara uymamak
e-Görevi d���nda i� yapmak
f-�zinsiz ve yetkisiz olarak tehlikeli bölgede 
bulunmak              
g-Ki�isel koruyucular� kullanmamak; gibi 
unsurlar ve daha ba�kalar� da say�labilir
2.Prensip: Kazalar; A��rl�kl� olarak;
%78 ila 88 i tehlikeli davran��lardan

%20’ si ila 10’u tehlikeli durumlardan
%2 si kaç�n�lmaz durumlardan 
kaynaklanmaktad�r
3.Prensip: Kaza sonucu meydana gelecek 
zarar�n büyüklü�ü önceden kestirilemez
4. Prensip: A��r yaralanma veya ölümle 
neticelenen her kazan�n temelinde
1 ölümlü kazan�n olmas�nda;
29 hafif yaralanma
300 yaralanmas�z olay vard�r
5.Prensip: Tehlikeli davran��lar�n nedenleri
1-�ahsi kusurlar; Tedbirsizlik, Dikkatsizlik, 
laubalilik, umursamazl�k,
2-E�itim yetersizli�i; Bilgiçlik ve ustal�k taslama,  
al��kanl�k,
3-Fiziki yetersizlik; Bünyenin yap�lan i�e uygun 
olmamas�
4-Uygunsuz mekanik �artlar ve fiziki çevre 
6.Prensip: Kazalardan korunmak için:
1-Mühendislik ve yenilenme i�lemlerinin 
yap�lmas�,
2-�� sa�l��� ve güvenli�i ile mesleki e�itim,
3-Ergonomi kurallar�ndan yararlanma,
4-Te�vik tedbirlerinin uygulanmas�, 
(ödüllendirme )
5-Disiplin tedbirlerinin uygulanmas�n�n  
(cezaland�rma) yap�lmas� son derece önemlidir.
7.prensip: Kazalardan korunma yöntemleri 
ile üretim, maliyet, kalite kontrolü metotlar� 

benzerlik ve paralellik arz eder
8.Prensip: �� Güvenli�i çal��malar�na 
i�letmenin üst düzey yöneticileri de kat�lmal� ve 
sorumlulu�a ortak olmal�d�r.
9.Prensip: �� sa�l��� ve güvenli�i konusunda 
formen ve ustaba�� gibi ilk kademe yöneticileri 
çok Önemlidir
10.Prensip: �� güvenli�i çal��malar�na; birinci 
derecede insani duygular yön vermelidir.
��yerlerinde;”�� sa�l��� ve güvenli�i” tedbirlerinin 
al�nmas�;
1-Üretimin artmas�na
2-Masraflar�n azalmas� sonucu maliyetlerin 
dü�mesine,
3-Kalitenin yükselmesine;
4-Çal��anlar�n motivasyonunun artmas�na 
sebep oldu�u unutulmamal�d�r.
�� KAZASI VE MESLEK 
HASTALI�ININ EN AZA �ND�R�LMES� 
�Ç�N YAPILMASI GEREKENLER.
1.Güvenli bir i�yeri
2.Güvenli tesisi, makine, alet
3.Güvenli hammadde, malzeme
4.Uygun i�yeri ortam�
5.Uygun koruyucu malzeme
6.Uygun personel seçimi
7.Risk analizi ve de�erlendirme yap�lmas�
8.�� sa�l��� ve güvenli�i ile mesleki e�itim 
9.Gözetim, denetim ve takip

10.Yasal zorunluluklar�n yerine getirilmesi
��YER�NDE GENEL OLARAK 
YAPILMASI GEREKEN ÇALI�MALAR

Risklerin önlenmesi ve önlenmesi mümkün • 
olmayan risklerin de�erlendirilmesi ile Risklerle 
kayna��nda mücadele edilmesi

��in; Çal��ana uygun hale getirilmesi • 
(Ergonomiden istifade edilmesi)

Teknik geli�melerin sa�lad��� imkânlardan • 
istifade edilmesi

Tehlikeli olan hammadde, i� ekipman�, araç • 
ve gereçlerin; daha az tehlikeli yada tehlikesiz 
olanla de�i�tirilmesi

Teknolojinin, i� organizasyonunun, çal��ma • 
�artlar�n�n, sosyal ili�kilerin ve çal��ma ortam� için 
genel bir önleme politikas�n�n geli�tirilmesi,

Toplu korunma önlemlerine öncelik • 
verilmesi,

Çal��anlara görev verirken, ilgilinin sa�l�k ve • 
güvenlik yönünden uygunlu�unu göz önüne 
al�nmas�,

��verenin yada vekillerinin, i�çilerin sa�l��� • 
ve güvenli�ine etkisi konusunda i�çiler veya 
temsilcileri ile isti�arede bulunmas�,

Ciddi tehlike oldu�u bilinen yerlere sadece • 
yeterli bilgi ve talimat verilenlerin girebilmesi için 
önlemler al�nmas�.

�� sa�l��� ve güvenli�i ile i� hijyeni konusunda • 
al�nacak önlemlerin hiç bir �ekilde i�çilere mali 
yük getirmemesi. 

�lk yard�m tedbirlerinin al�nmas�, yang�nla • 
mücadele tedbirlerinin al�nmas�,

Çal��anlar�n e�itilmesi, kat�l�mlar�n�n • 
sa�lanmas� ve denetlenmesi, olarak 
de�erlendirilebilir.

m
ehm

et.gevher@
ostim

.com
.tr

Mehmet GEVHER

��çi sa�l��� ve güvenli�inin
genel prensipleri                         
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Vali Güzelo�lu, istihdam 
olu�turma noktas�nda Tür-
kiye’nin güçlü gelece�ine 

katk� sa�lamak için kullan�labilir 
bütün potansiyellerinin harekete 
geçirilmesi gerekti�inin alt�n� çiz-
di. Güzelo�lu, “OSB’lerdeki i�a-
damlar� ve sanayicilerimizle yap-
t���m�z bulu�malarda geriye dönüp 
bakt���m�zda, hedefimize güçlü bir 
�ekilde yürüdü�ümüzü ve hedefle-
ri elde etmek için önemli ba�ar�lar 
gerçekle�tirdi�imizi görüyorum. 
Mersin’i do�ru tan�mlamak ve do�-
ru anlamak, Mersin’in geli�mesinin 

il s�n�rlar�yla sabit olmad���n� bil-
mektir” dedi. 

Çal��malara ba�land�
 

 2. OSB’de tahsislerin tamamlan-
d���n� ve bu bölgede yer kalmad���n� 
aç�klayan Vali Güzelo�lu, bir k�s�m 
in�aatlar�n yap�mlar�n�n, tahsis ve 
projelerinin sürdü�ünü kaydederek 
�unlar� söyledi: “Buradaki altyap� ça-
l��malar� da h�z kazand�. Ar�tma, yol, 
elektrik, içme suyu, at�k su, ya�murla-
ma ve benzeri ihaleler 2011 sonu itiba-
riyle tamamlanacakt�r. Ba�ta ülkemiz 
olmak üzere, Mersin büyük bir gelece-
�e yol ald�. Bizlerin bu büyük gelece-
�in zeminini haz�rlamam�z gerekiyor. 
Bu ba�lamda da 3. OSB çal��malar�n� 
ba�latt�k. Ba�lat�lan çal��malar kapsa-
m�nda da, hukuki i�lemleri tamamla-
mak üzereyiz. 	�lemler biter bitmez bu 
dosyam�z� Bilim Teknoloji ve Sanayi 
Bakanl���’na sunaca��z. 3. OSB ile 
süreç büyük bir ölçe�e ula��yor. Bu 
projemiz tamamland���nda bölgemiz 
yüksek bir talebe konu olacakt�r” 

Mersin-Tarsus yolu 
yap�land�r�lacak

 
 “OSB’nin Mersin-Tarsus aras�n-
da bulunan D-400 karayolunun bu-
günkü �erit ve eri�im kapasitesini 
en az birer �erit artt�rarak 3 gidi�, 3 
geli� olmak üzere toplamda 6 �eride 

ç�karmay� hedefliyoruz” diyen Vali 
Güzelo�lu, projeyi Ekonomi Bakan� 
Zafer Ça�layan’a ilettiklerini, ken-
disinin de konuyu gündemine ald�-
��n� söyledi. 

Hedef ilk 5
 

 Üretim alan�nda Mersin’in di�er 
illerle rekabet edebilmesi aç�s�ndan 
MTOSB’nin ta��d��� öneme vurgu ya-
pan Güzelo�lu, “Mersin ihracatta Tür-
kiye s�ralamas�nda en az ilk 10 kent 
aras�nda olmal�d�r. Ancak bizim hede-
� miz ilk 10 de�il ilk 5 s�ra içerisinde 
olmakt�r. Mersin ihracat seferberli�ini 
öne almal� ve üretimini ihracat odakl� 
olarak önceli�ine ta��mal�d�r” diye ko-
nu�tu. 

 Vali Hasan Basri Güzelo�lu, sanayi 
üretiminde nitelikli insan gücünün çok 

büyük önem ta��d���na vurgu yapa-
rak, bu konudaki en büyük deste�in de 
mesleki e�itime yap�lmas� gerekti�inin 
alt�n� çizdi. Güzelo�lu, sözlerini �öyle 
sürdürdü, “Kentimizde ortaö�retim ala-
n�nda mesleki e�itim oran� yüzde 36,8 
civarlar�nda seyrediyor. Biz bu rakam� 
1 y�l içerisinde gerçekle�tirdi�imiz ça-
l��malarla yüzde 43 oran�na ula�t�rd�k. 
Ancak bu rakamlar�n da yeterli oldu�u 
söylenemez. Mesleki e�itim alan�nda 
bir sonraki e�itim ö�retim y�l�nda he-
de� mizi yüzde 50 olarak belirledik. Bu 
konuda sanayicilerimizin konular�n� ve 
e�ilimlerini de e�itime katmak istiyo-
ruz. Mesleki e�itim konusunda kenti-
mizde Lojistik Meslek Lisemiz yok. 
Mersin Üniversitesi (MEÜ) bünyesinde 
Lojistik Meslek Yüksek Okulu yok. Bu 
yap�lar�n Mersin gibi bir lojistik kentin-
de olmas� gerekmektedir.”

Mersin’in üçüncü OSB ata�� 
 Mersin Valisi Hasan 

Basri Güzelo�lu, 

2. Organize Sanayi 

Bölgesi’nde yer 

kalmad���n�, 3’üncüsü 

için çal��malara 

ba�lad�klar�n� 

belirterek, 

hede� erinin i� ve a�� 

artt�rmak oldu�unu 

söyledi. 

Geçenlerde bir grup arkada�la soh-
bet ederken, dönüp dola��p birçok 
zaman konu�tu�umuz bir konuya 

yeniden gelip ayn� soruyu sorduk: Bundan 
yüzlerce y�l önce, teknoloji bugünkü düze-
yinin çok ama çok gerisindeyken insanlar 
M�s�r’daki piramitleri yapmay� nas�l ba�ar-
m��lar? Bu sorunun yan�t�n� ararken, aram�z-
dan birisi �u görü�ü ortaya getirdi: Bugün 
50 ya� civar�nda olan biri mekanik saatlerin 
(örne�in güzel bir köstekli saatin) nas�l ya-
p�ld���n�, en az�ndan nas�l tamir edildi�ini 
görmü� olabilir. Ama bir mekanik saatin imal 
edili�ine ya da en az�ndan tamir edilmesine 
tan�kl�k eden bu ki�inin ya�ad��� y�llar içeri-
sinde do�mu� ba�ka biri akl� ermeye ba�lad�-
��nda elektronik saatlerle tan��m�� olacak ve 
bir gün birkaç arkada��yla muhtemelen �öyle 
bir tart��maya girecek: �nsanlar bir zamanlar 
bu mekanik saatleri yapmay� nas�l ba�arm��-
lar acaba? Birileri bu tart��may� bir gün ya-
pacak çünkü bir gün mekanik saatlerin nas�l 
yap�ld���n� bilen hiç kimse olmayacak…
 �nsanl�k, yeryüzünde ya�am�n ba�la-
d��� dönemlerde do�a ko�ullar�n� yenerek 
ya�am�n� sürdürmek, do�aya kar�� kesin 
üstünlü�ü kazand�ktan sonra ise kar�� tarafta 
gördü�ü kendi cinsine rekabet üstünlü�ü 
sa�lamak için gerek duydu�u bilgiyi iki ana 
kanal� kullanarak art�r�p ço�alt�yor. 
Bu kanallardan birincisi, geleneksel yol da 
diyebilece�imiz, ku�aktan ku�a�a aktar�lan 
deneyimlerle kazan�lan ve ço�alt�lan bilginin 
akt��� yol olmal�. �nsanl���n do�a ile mücade-

leye ba�lad���nda, ya�am�n� sürdürebilmek 
için gerek duydu�u beslenme, bar�nma, ko-
runma gibi temel ihtiyaçlar� kar��lamak için, 
el yordam�yla ö�rendi�i ve içgüdüsel olarak 
da kendisinden sonra gelen ku�aklara aktar-
d��� bilgiyi bu kategoride de�erlendirebiliriz.  
 �nsan�n bilgi ve giderek uzmanl�k sahibi 
olmas�n� sa�layan ikinci bilgi kanal� ise, okul 
(ya da akademi) olmu�tur. Yaz�l� ileti�imin 
ba�lamas�yla h�zlanan ve içinde ya�ad���m�z 
dönemde ‘en geli�mi�’ halini alan bu kanal 
ku�kusuz �imdinin en gözde bilgi kayna��. 
Hele elektronik ileti�im döneminin sa�lad��� 
ola�anüstü olanaklar da göz önüne al�nd�-
��nda, akademiden ç�k�p yay�lan bilginin 
akt��� kanallar�n uza��nda kalmak neredeyse 
yok olmak gibi de�erlendiriliyor.
 Bu iki bilgi kayna��ndan birincisi giderek 
unutulup görmezden gelinirken, ikincisi reka-
bet üstünlü�ünü sa�lamada en önemli silah 
haline gelmi�tir. Bugün birçok ki�i bilgiye 
sahip olan�n her �eye sahip olabilecek güçte 

oldu�unu da kabul etmektedir. Burada 
kastedilen bilgi ise giderek daha çok akade-
mik çal��malarla ba�lay�p, laboratuarlarda ve 
endüstride ürüne dönü�erek elde edilen bilgi 
haline gelmektedir. 
 Ve ne yaz�k ki yeni yeti�en ku�aklar, 
daha ak�llar� ermeye ba�lad���nda kendilerini 
tümüyle ikinci kategoride yer alan bilgiyle ve 
bu bilginin ortaya ç�kard��� ürünlerle çevre-
lenmi� bir ortam�n içinde bulmaktad�rlar. En 
az�ndan bizim ülkemizde, bugünün ku�aklar� 
için öngörülen do�al e�itim süreci, ana s�n�f� 
ile ba�lay�p, kaç�n�lmaz olarak dershanelerle 
destekli orta ve lise e�itiminin ard�ndan gelen 
üniversite e�itimi ile tamamlanan bir süreçtir. 
Yani yaln�zca ‘ikinci bilgilenme kanal�n�n’ 
aç�k oldu�u ve neredeyse ku�a��n tüm tem-
silcilerinin de kendilerini bu kanala aç�k tut-
tu�u bir ‘e�itilme’ süreci ile kar�� kar��yay�z. 
Bu süreçten ‘çok iyi’ e�itimler alarak geçmi� 
olanlar�n insanl�k ve içinde ya�ad�klar� top-
lum için en iyi oldu�u dü�ünülen araçlar� 

geli�tirecekleri ve insanl���n yeryüzündeki 
ya�am�n�n sürdürülece�i hesaplanmakta.
Ancak bir tarafta bunlar olurken, öte tarafta, 
köylerin giderek bo�almas� ya da el sanat-
karl���n�n öne ç�kt��� çar��lar�n yok olmas�n�n 
da aç�kça gösterdi�i gibi ku�aktan ku�a�a 
‘el verilerek’ aktar�lan bilginin miktar�n�n ise 
giderek azald���na tan�k olmaktay�z. Örne�in 
bu�day�n ya da patatesin nas�l ekilece�ini 
bilenlerin say�s� giderek azalmakta. 
 Böyle giderse yak�n gelecekte çok ye-
tenekli robotlar tasarlay�p üreten ku�aklar 
olacak. Ancak bu üstün yetenekli ve bir 
satranç oyununda onlarca hamle sonras�n� 
görebilecek kabiliyete sahip robotlar bu�day 
veya patates yeti�tirmeyecekler. Çünkü onla-
r� bu görevler için pro�ramlayabilecek kadar 
bu�day veya patatesin nas�l yeti�tirildi�ini 
bilen kimse kalmayacak.
 Özellikle de bugünlerde, dünyan�n 
birçok yerinde ve Somali’de ya�anmakta 
olan k�tl�k ve açl���n yok edici sonuçlar� dü-
�ünüldü�ünde, bir gün robotlar�n i�e yara-
mayabilece�i olas�l��� dü�ünülmekte. Böyle 
dü�ünüldü�ünde, bugün haber bültenlerinin 
gündemini dolduran borsa, teknoloji, bili�im 
harikalar�, yönetim teknikleri vb. konular�n 
cilas�ndan fark edilemeyen ancak as�l önemli 
olan�n insan�n binlerce y�ld�r ku�aktan ku-
�a�a ta��maya çal��t��� bu�day veya patates 
yeti�tirebilme ‘ilkel’ bilgisinin oldu�u ortaya 
ç�kacakt�r.  

acinar@
etik.com

.trAtilla ÇINAR
Makina Mühendisi

Hangi bilgi 
daha de�erli?

Mersin Valisi Mersin Valisi 
Hasan Basri Güzelo�luHasan Basri Güzelo�lu
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Konuya Türkiye’nin gittikçe 
büyüyen cari i�lemler 
aç���n�n dayand��� 

d�� ticaret aç��� konusundan 
ba�layal�m. Türkiye’nin d�� 
ticaret aç���n�n çok önemli bir 
k�sm� ara mal� ve yat�r�m mal� 
ithalat�ndan kaynaklan�yor. 
Türkiye ekonomisi büyüdükçe 
d�� ticaret aç��� ve cari i�lemler 
aç��� da büyüyor. ��in asl� bunun 
tam tersi: D�� ticaret aç��� ve 
cari i�lemler aç��� büyüdükçe 
Türkiye ekonomisi büyüyor. 
Bu süreçte ihracat büyüdükçe 
ithalat da büyüyor: Girdi ithal 
etmeden mal üretemiyor ve tabii 
ihracat yapam�yoruz. �thalata 
konu girdi kalemlerinin ba��nda 
enerji var. Türkiye maalesef 
yeterince enerji üretemiyor. 
Sadece enerji de de�il di�er 
pekçok ara mal�n� da üretemiyor. 
Bu durum sadece Türkiye’ye 
de özgü de�il. Günümüzün 
dünya ekonomisinde tüm 
ülkeler adeta bir üretim 
band�n�n�n üzerine yerle�tirilmi� 
durumdalar. Banttaki yeriniz 
bir bak�ma katma de�er 
(veya üretim) zincirindeki ya 
da hiyerar�isindeki yerinizi 
gösteriyor. Herbir ülke 
di�erleriyle girdi-ç�kt� ba�lant�lar� 
üzerinden i�birli�i yapmak 
zorunda. 
 O halde, d�� ticaret aç���n� ve 

dolay�s�yla cari i�lemler aç���n� 
risk – alg�s�n� bozmayacak – 
daha makul seviyelere çekmemiz 
gerekiyor. Bunu yapabilmek 
için döviz kurlar� ya da faiz 
hadleri yard�m�yla al�nabilecek 
tedbirlerin yeterli olmas� 
mümkün de�il. Kamuoyunda 
sürekli yinelendi�i ve yukar�da 
da özetlendi�i gibi sorun 
“yap�sal”. Ba�ka bir ifadeyle 
üretim sistemimizin mevcut 
yap�s� – do�as� gere�i – “aç�k” 
üretiyor.
Fakat konu bu kadar basit 

de�il. Belirti�im gibi bütün 
ülkelerin üretim sistemleri 
di�erlerininkiyle entegre. Üstelik 
dünya ekonomisinde uluslararas� 
ili�kiler sadece ticaret üzerinden 
yürümüyor. Yabanc� sermayeli 
do�rudan yat�r�mlar (do�rudan 
d�� yat�r�mlar veya k�saca d�� 
yat�r�mlar) ticaretten daha 
önemli. Çünkü uluslararas� 
ticaretin çok önemli bir bölümü 
çokuluslu �irketlerin kendi 
bünyeleri içinde yap�l�yor. 
Örne�in, bir çokuluslu �irketin 
Türkiye’deki kolu, �irketin 
Japonya’daki merkezine veya 
Polonya’daki di�er koluna 
ihracat yap�yor veya oralardan 
Türkiye’ye ithalat yap�yor. 
Dolay�s�yla, görünürde Türkiye 
d�� ticaret yap�yor ama bu süreç 
bütünüyle bir �irketin kendi 
içinde ve kontrolünde cerayan 
ediyor. Bu al�nmas� gereken 
tedbirlerin d�� ticareti a�an ve 
d�� yat�r�mlar� da kavrayan 
bir yap�ya sahip olmas�n� 
gerektiriyor.

 Yeniden ilk ba�lad���m�z 
yere dönelim: Büyüyen cari 
i�lemler aç���na ve bunun 
dayand��� d�� ticaret aç���na. 
Deniyor ki: “�thalat�m�z�n önemli 
bir k�sm�n� aramal� ve yat�r�m 
mal� ithalat� olu�turuyorsa, 
bunlar�n en az�ndan bir 
k�sm�n� içeride üretmek için 
tedbir almal�y�z.” Do�ru mu? 
Do�ru! Bu yakla��m�n teknik 
ad� ithâl ikameciliktir. Fakat 
sorun �uradad�r: Günümüzdeki 
kadar bütünle�mi� bir dünya 
ekonomisinde ithal ikâmeci 
politikalar�n kullan�lmas� eskisi 
kadar kolay de�ildir. Gelin 
birlikte ak�l yürütelim: Bu 
girdileri üretmek yerine ithal 
ediyor olu�umuz, ekonomimizin 
yap�sal k�s�tlar� içinde piyasa 
ko�ullar�nca dayat�lm�yor 
mu? Ba�ka bir ifadeyle: Biz 
bu mallar� esasen daha ucuz 
veya kaliteli olduklar� için ithal 
etmiyor muyuz? E�er öyleyse 
bu mallar� içeride üretmeye 
kalk��mak piyasa ko�ullar�n�n 
dayatt��� rekabetçi kayg�lar� 
bertaraf etmek için bir yerden 
ba�ka bir yere kaynak aktar�m�n� 
gerektirmeyecek midir? Örnek 
verirsek, Çin’den ithal ediyor 
oldu�unuz girdiyi Türkiye’de 
navlun dahil ithal fiyat�n�n 
üzerinde bir fiyatla üretemezsiniz. 
E�er üretmekte �srarl� olursan�z, 
satamazs�n�z. Satabilmek için 
birilerinin üreticiye herhangi bir 
biçimde sübvansiyon vermesi 
gerekecektir. Bu �artlar alt�nda 
ikinci seçenek Çin’den ithalat� 
k�s�tlamak olacakt�r. Bu ise 
içeride üretilmeye ba�lanan 
girdinin bir ihraç ürününün 
üretiminde kullan�lmas� 
hâlinde, ihraç ürününün d�� 
pazardaki rekabet gücünü 
(e�er fiyat önemli bir rekabet 
unsuruysa) azaltacakt�r. Tüm bu 
söylediklerim “Türkiye d�� ticaret 
aç���n� daraltmak için ara mal� 
üretimini k�smen bile olsa içeriye 
kayd�ramaz”  demek de�ildir. 
Elbette ara mallar�n� yurt içinde 
üretme imkânlar� ara�t�r�lmal�d�r. 
Yeni kurulan Ekonomi 
Bakanl���’n�n “Girdi Tedarik 
Sistemi Projesi”nin amac� da bu 
olsa gerektir.
 O halde, Türkiye ara mal� 

üretimi konusunu gündeminde 
tutmal� ve bu yönde stratejiler 
geli�tirmelidir fakat Türkiye’nin 
dikkatle de�erlendirmesi gereken 
bir ba�ka konu, bu sorunun 
çözümünde d�� yat�r�mlar�n 
bir seçenek olup olmad���n�n 
ara�t�r�lmas�d�r. Örne�in �u 
sorulara cevap aranmal�d�r: �thal 

etti�imiz ara mallar�n� üreten 
yabanc� firmalar� sat�n alabilir 
miyiz? Veya faktör donan�mlar� 
itibar�yla bu mallar�n üretiminde 
görece rekabetçi olan ülkelerde – 
firma sat�n alma seçene�inin yan� 
s�ra – yeni firma kurarak s�f�rdan 
yat�r�m yapabilir miyiz?
 Bu söylediklerim baz� 

ba�ka ülkeler taraf�ndan 
ba�ar�yla uygulanm��t�r ve 
uygulanmaktad�r. Bize çarp�c� 
örnekler sunabilecek iki ülke 
geçmi�teki uygulamalar�yla 
Japonya bugünkü 
uygulamalar�yla Çin’dir. �lki 
geriden gelip Bat�l� sanayila�mi� 
ülkeleri yakalam��t�r; di�erinin ise 
yakalayaca�� neredeyse kesindir. 
Japonya ve Çin girdi ihtiyaçlar�n� 
kar��lamak için do�rudan d�� 
yat�r�mlar� bir stratejik araç 
olarak kullan�yorlar. Burada 
özellikle hammadde kaynaklar�na 
eri�imle ilgili Çin örne�ini bir 
kenara b�rakarak Japonya’ya 
odaklanmak istiyorum.
Japon devleti �kinci Dünya 

Sava��’n� izleyen dönem 
boyunca Japon firmalar�n�n d�� 
yat�r�mlar�n� “sübvanse edilen” 
krediler ve d�� yat�r�m sigortas� 
vas�tas�ya desteklemi�tir. Bir 
ülkenin kendi topraklar�ndaki 
s�naî yap�y� geni�letmek yerine 
kendi firmalar�nca ba�ka 
ülkelere yat�r�m yap�lmas�n� 
desteklemesi ilk bak��ta tuhaf 
görünebilir. Japon devleti 
d�� yat�r�mlar� destekleyerek 
özellikle hem yerli endüstrilerin 
ihtiyaç duydu�u girdilerin 
sa�lanmas�n� güvenceye almay� 
hem de nisbî rekabet gücü 
gerileyen Japon firmalar�n�n d�� 
pazarlardaki pay�n� muhafazay� 
amaçlam��t�r. Japonya’da 
üretimi sürdürerek d�� pazarlarda 
rekabet edemeyecek duruma 
gelen tekstil gibi endüstrilerin 
di�er Uzak Do�u Asya ülkelerine 
kayd�r�lmas� bu alanda çal��an 
Japon firmalar�n�n daha uzun 
süre ya�amas�n� sa�lam��t�r. 
Söyledi�im gibi Japon devleti bu 
tür yat�r�mlara giri�en firmalara 
hem ucuz kredi hem de yat�r�m 
sigortas� deste�i vermi�tir. 
Bu amaçla kullan�lan kurum 
ise ba�ta Japon Eximbank’� 
olmu�tur. 1953 ve 1999 y�llar� 
aras�nda Japonya’n�n kendi 
firmalar�n�n d�� yat�r�mlar�na 
verdi�i finansal deste�in toplam 
tutar� 69,5 milyar dolard�r. Bu 
tutar ayn� dönemde Japon 
firmalar�n�n yurt d���nda 
yapt�klar� d�� yat�r�mlar�n 
%10’una kar��l�k gelmektedir.

 �imdi gelelim sadede: 
Türkiye’de devlet Türk 
firmalar�n�n d�� yat�r�mlar�n� 
desteklemelidir. Bu amaçla 
kullan�labilecek en uygun ayg�t 
(kurum) Türk Eximbank’t�r. 
Devlet Yat�r�m Bankas�’n�n 
1987’de Türk Eximbank’a 
dönü�türülmesini izleyen 
dönemde eski Do�u 
Bloku ülkelerindeki rejim 
de�i�iklikleriyle birlikte 
ortaya ç�kan f�rsat bu kurum 
taraf�ndan Türkiye lehine çok 
iyi de�erlendirilmi�tir. �imdiki 
a�amada yine bu tür bir özel 
misyon gündeme getirilmelidir.
 Türk Eximbank’�n kurulu� 

kanunun da böyle bir 
çal��ma için elveri�li oldu�u 
dü�ünülmektedir. 3332 Say�l� 
Kanun’un 7. Maddesi “Bankan�n 
Amaç ve Faaliyet Konular�”n� 
�u �ekilde tan�mlamaktad�r: 
“Banka’n�n amac�; ihracat�n 
geli�tirilmesi, ihraç edilen mal 
ve hizmetlerin çe�itlendirilmesi, 
ihraç mallar�na yeni pazarlar 
kazand�r�lmas�, ihracatç�lar�n 
uluslararas� ticarette paylar�n�n 
art�r�lmas�, ihracatç�lar ve 
yurt d���nda faaliyet gösteren 
müteahhitler ve yat�r�mc�lara 
uluslararas� piyasalarda rekabet 
gücü ve güvence sa�lanmas�, 
yurt d���nda yap�lacak yat�r�mlar 
ile ihracat veya döviz kazand�rma 
maksad�na yönelik yat�r�m 
mallar� üretim ve sat���n�n 
desteklenerek te�vik edilmesidir.” 
... (Bu kapsamda Banka) “Yurt 
d��� müteahhitlik hizmetleri ile 
d�� yat�r�mlar�n geli�tirilmesi için 
kredi açar, finansman�na kat�l�r, 
sigorta ve garanti sa�lar.”
 Son bir not: �hracat kredileri 

OECD ve Dünya Ticaret 
Örgütü’nün düzenlemelerine 
tâbidir. Dolay�s�yla, bu alanlarda 
devlet deste�inde manevra 
alan� dard�r. Fakat do�rudan d�� 
yat�r�mlar için bu geçerli de�il. 
Sonraki yaz�larda Eximbank’�n 
Türk d�� yat�r�mlar�n� 
nas�l destekleyebilece�ine 
de�inece�im. 
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