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Batà’dan gelip doØu’ya yatàràm yapana teĀvik
KalkÕnma BakanÕ Cevdet YÕlmaz, “BatÕ’dan gelip Do÷u’ya yatÕrÕm yapan úirketler
vergiden düúebiliyor. Bunu ilk kez yaptÕk” dedi.

B

atman’daki temaslarà kapsamànda
Organize Sanayi Bölgesini ziyaret
eden Yàlmaz, iĀçilerin ramazanànà
kutladà. Yàlmaz, burada yaptàØà açàklamada, OSB’de kurulan tesislerin, bölgede özel
sektörün iĀletmeler kurarak istihdam yaratmasànàn ve ihracat yapmasànàn mümkün
olduØunu gösterdiØini söyledi. Yeni teĀvik
sistemi ile kentte çok daha güzel tesisler
kurulacaØàna inandàØànà ifade eden Yàlmaz,
“Burada arkadaĀlaràmàz temelleri atmàĀlar.
Bu teĀvik sistemiyle sadece yeni yatàràm yapàlmasà deØil, mevcutlaràn da geniĀletilmesi
önemli. Yeni teĀvikimiz tesis büyütme açàsàndan da geçerli” dedi.
Yàlmaz, teĀvikin bölge insana daha çok
iĀ ve aĀ imkanà saØlayacaØànà ifade ederek,
bölgenin tüm illerinde teĀvik paketine büyük ilgi ve alaka olduØunu belirtti.

tinin bir kampanya gibi olduØuna dikkati
çeken Yàlmaz, Āunlarà söyledi: “Bu yàl ve
gelecek yàl için en yüksek dozajda teĀvik
veriyoruz. Bundan sonraki yàllarda bu dozaj giderek düĀecek. 2012-2013 teĀvikler
açàsàndan adeta bir kampanya. Bana göre
iĀ adamlarànàn yatàràm konusunda bahanesi
kalmadà. DoØu ve GüneydoØu’da bu teĀvikten sonra yatàràm yapmamak için bir sebep
yok. Tek sàkàntàmàz maalesef terör hadiseleri oluyor. Bu hadiseler ister istemez özel
sektörü etkiliyor. Çünkü sermaye, kabul
edelim, ürkektir. ßnĀallah terör olaylarànàn
azalmasàyla ve huzur ortamànàn pekiĀmesiyle özel sektör yatàràmlarànda çok daha büyük canlàlàk göreceØiz. Biz teröre ve Āiddete
bakmadan devlet yatàràmlarànà yapàyoruz.
Özel sektör yatàràmlarànà da teĀvik ediyoruz.
TeĀvik etmeye de devam edeceØiz.

“Bu iki yàlà iyi
deØerlendirmek lazàm”

Batà’dan gelip DoØu’ya yatàràm
yapan Āirketler vergiden düĀebiliyor

Yàlmaz, yatàràmcàlaràn yer konusundaki
taleplerini kendilerine ilettiØini, bu konuda
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlàØà’nàn
çalàĀtàØànà söyledi. Büyük ilgi çeken teĀvik
sistemini yerel düzeyde herkesin sahiplenmesi gerektiØini, çünkü yeni teĀvik pake-

Bakan Yàlmaz, Batà bölgelerde kurulu
Āirketlerin DoØu’ya gelerek yatàràm yapmalarà halinde önemli ölçüde vergi avantajàna
sahip olacaklarànà söyledi. Yàlmaz Āöyle
konuĀtu: “Bunu ilk kez yaptàk. Bunun için
kentin fàrsatlarànà, hangi yatàràm alanlarànàn

Sanayi üretim
endeksi arttÕ
ürkiye ßstatistik Kurumu
(TÜßK), Sanayi üretim endeksinin 2012 yàlà Haziran

Ostim Medya A.ô.
Adäna ùmtiyaz Sahibi
Orhan AYDIN

T

ayànda, geçen yàlàn aynà ayàna göre
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azaldà. Ana Sanayi Gruplarà Sànàņamasàna göre, Haziran ayànda geçen
yàlàn aynà ayàna göre en yüksek ar-

Tel : 0 312 385 58 20 - 21

tàĀ yüzde 6,3 ile ara malà imalatànda

Faks : 0 312 385 78 37
www.ostimgazetesi.com

görüldü. Bunu, yüzde 6,1 ile enerji
izledi.

KalkÕnma BakanÕ
Cevdet YILMAZ
cazip olduØunu tespit edip anlatmak lazàm.
Bu konuda Kalkànma Ajansàmàz ile Ticaret
ve Sanayi Odasà yatàràmcàya her türlü desteØi vermeye hazàr. Burada bir tanàtàm kampanyasà yapmak lazàm. Gerekirse iĀ adamlaràna gitmek, tanàtmak ve davet etmek lazàm.
Bu iki yàlà iyi deØerlendirmek lazàm.”
Yàlmaz, Batman’da bir sanayi kültürünün
oluĀtuØunu, ancak henüz potansiyelin tam
olarak harekete geçemediØine dikkati çekerek, oluĀan sanayi kültürünün beslenmesi ve
büyütülmesi gerektiØini ifade etti.
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Cari açÜktaki iyileíme ihracat artÜíÜndan
Ekonomi BakanÕ Zafer Ça÷layan, Haziran ayÕnda cari açÕ÷Õn 4.2 milyar dolar ile son 10 ayÕn en düúük seviyesine
geriledi÷ini vurguladÕ. Cari açÕ÷Õn geçen yÕlÕn ilk 6 ayÕnda geçen yÕlÕn aynÕ dönemine göre, yüzde 30 azalarak, 31.1 milyar
dolar oldu÷una dikkat çeken Ça÷layan, cari açÕktaki iyileúmenin ihracat artÕúÕndan kaynaklandÕ÷ÕnÕ dile getirdi.

E

konomi Bakanà Zafer ÇaØlayan,
Haziran ayànda cari açàØàn 4.2
milyar dolar ile son 10 ayàn en
düĀük seviyesine gerilediØini belirterek,
cari açàØàn yàlàn ilk 6 ayànda geçen yàlàn
aynà dönemine göre, yüzde 30 azalarak
31.1 milyar dolar olduØunu vurguladà.
Cari açàktaki iyileĀmenin ihracat artàĀàndan kaynaklandàØànà dile getiren Bakan
ÇaØlayan, “Bir taraftan ekonomimiz büyüyor, diØer taraftan cari açàØàmàz düĀüyor, ezber bozuyoruz” dedi.
Bakan ÇaØlayan, Ödemeler Dengesi
istatistiklerine iliĀkin yaptàØà deØerlendirmede, Haziran ayànda 4.2 milyar
dolar, yàlàn ilk yaràsànda ise 31.1 milyar
dolar olarak açàklanan cari açàØàn ekonomik durumdaki iyileĀmenin bir göstergesi olduØunu bildirdi.
Haziran ayàndaki 4.2 milyar dolarlàk
açàØàn aylàk bazda son 10 ayàn en düĀük açàØà olduØunu, yàllàklandàràlmàĀ
63.5 milyar dolar açàØàn ise son 12 ayàn
en düĀük düzeyi olduØunu vurgulayan
ÇaØlayan “ÿu an itibaràyla OVP hedeŅ

B

ilindiði gibi ABD, Avrupa, Japonya ve Çin’de ekonomik
sÜkÜntÜ artarak devam ediyor. 70
trilyon dolarlÜk dünya GSYñH’nÜn yaklaíÜk 50 trilyon dolarÜnÜ zaten bu ülkeler üretiyor. ABD’de istihdam arttÜramama, Avrupa’da borç, Japonya’da
büyüyememe, Çin’de ise büyüme
kaybÜ sÜkÜntÜsÜ bulunmakta. Ortadoðu’daki ülkelerde ve bilhassa komíularÜmÜzda ise siyasi istikrarsÜzlÜk had
safhada. Dünyada ekonomik ve siyasi
atmosferinde stres hakim. Bu durum
karíÜsÜnda ülkemiz ekonomi kurmaylarÜ ve bunlarÜ destekleyen merkez
medya ekonomi yazarlarÜ ülkemiz
ekonomisi için de karamsar bir hava
oluíturmaktalar. Yani dünya ekonomisi ile ülkemiz ekonomisi arasÜnda
simetrik bir bakÜí sergilemekteler.
Ben bu bakÜí tarzÜnÜ hem doðru
bulmuyorum hem de iyiniyetli kabul
etmiyorum. ñyi niyetli deðil, çünkü
bu íekli ile ekonomi politikasÜndaki
yetersizlikler, beceriksizlikler ve kötü
niyetin dünyadaki sÜkÜntÜlar bahane
edilerek üzeri kapatÜlÜyor. Garip guraba ve KOBñ’lerin faiz, enflasyon, cari
açÜk, rant ve kur ile fakirleítirilmelerinin üzeri örtülmektedir. ñísizlik ve
istihdam dostu büyümedeki baíarÜsÜzlÜk simetrik analizlerle gerekçelendirilmektedir.
Bu bakÜí tarzÜ doðru da deðil. Çünkü
ülkemiz ekonomik verileri ve gereksinimleri dünya ekonomik krizi ile
paralellik göstermemektedir. Hükümetin ekonomi kurmaylarÜ, bu veri-

Ekonomi BakanÕ
Zafer ÇAöLAYAN

olan 64.5 milyar dolar seviyesinin altàndayàz” dedi.
“Cari açàktaki iyileĀme ihracat
artàĀàndan kaynaklandà”

Cari açàktaki iyileĀmenin ihracat artàĀàndan kaynaklandàØànà özellikle vurgulayan ÇaØlayan Āunlarà kaydetti:
“ßlk 6 ayda cari açàk 44.7 milyardan
31.1 milyar dolara indi. Geçen yàla göre
13.6 milyar gerileme var. Bu gerileme-

nin yaklaĀàk 11 milyar dolarà mal ve hizmet ihracat artàĀàndan geliyor. ßthalattaki gerilemenin etkisi ise 2 milyar dolar
civarànda. Bunu Avrupa ve Orta-DoØu
krizlerine raØmen ihracatànà artàrmayà
baĀarmàĀ sanayicimize, iĀadamàmàza
borçluyuz.”
“6 aylàk hizmet ihracatà 15.9
milyar dolar ile rekor kàrdà”

Ekonomi Bakanà ÇaØlayan 6 aylàk
hizmet ihracatànàn 15.9 milyar dolar ile

“DoØrudan yabancà yatàràm
giriĀlerinde de kàpàrdanma baĀladà”

DoØrudan yabancà yatàràm giriĀlerinde de kàpàrdanmanàn baĀladàØàna dikkat
çeken ÇaØlayan “Haziran ayà yabancà
yatàràm giriĀi 1.77 milyar dolar. 6 Aylàk
giriĀ ise 8.2 milyar dolara ulaĀtà. Geçen
yàla göre artàĀ yüzde 20 düzeyinde. Yatàràm teĀviklerimizin etkisini görmeye
baĀladàk. Ben bu yàl 20 milyar dolara
doØru gittiØimizi görüyorum. Ama asàl
2013’ten çok umutluyuz. TeĀviklerin
asàl etkisi 2013’te görülecek” dedi.

yaptÜðÜ bir ortamda cari açÜk için paranÜn bulunamayacaðÜnÜ iddia etmek,
abesle iítigaldir. ArkasÜnda cehalet
deðil, kötü niyet yatmaktadÜr.
Dünya ekonomisindeki krize
KomíularÜmÜzda ve Ortadoðu’da
siyasi istikrasÜzlÜk var. Bu ülkemize
asimetrik yaklaúmalÕyÕz
çok mümbit bir ticaret ortamÜ sunmaktadÜr. Katma deðeri son derece yüksek
ÿeŅk ÇALIÿKAN
ürünlerimizi bu ülkelere satabiliriz ve
zaten tüm makinalarÜ Avrupa’dan alÜ- satmaktayÜz da.
lere dikkat ederek dünya ekonomik
Ekonomiden sorumlu baíbakan yaryorum mal satmazsam íayet makine
krizine bakÜíta asimetrik bir yaklaíÜm
yenileyemem. Yani ithalat yapamam. dÜmcÜsÜnÜn dünya krizi hakkÜnda ABD,
sergilemeleri gerekirken tam tersini
KÜsacasÜ Avrupa ile aramÜzda bir den- Avrupa ile simetrik tavÜr almasÜnÜn
yapmaktalar. Kanaatimce bunun da
ge var. Bu denge Avrupa’da iíler iyi
gerekçesi, garip guraba (çalÜíanlar)
hiçbir haklÜ gerekçesi yoktur. Bizim
giderse ülkemizin daha aleyhine kötü yapmamÜz gereken, konuya asimetrik
ve KOBñ’lerden iç ve dÜí zenginlere
kaynak aktarmanÜn üzerini örtmek ve giderse lehine. Hiç olmaz ise katma
yaklaímak ve dünyanÜn içinde bulundeðer yüksek olan makine gÜda, teks- duðu ve tarihin çok nadir önümüze
meírulaítÜrmaktÜr.
til, turizm gibi ürünlerde öne geçerim. sunduðu bu imkândan yararlanmaktÜr.
Avrupa’daki krizi ülkemizi çok etkiÜstelik bu sÜkÜntÜ ülkemizin en büyük
leyecekmií. Neden? Krizden dolayÜ
Üreticimizin TL maliyetlerini düíürAvrupa’ya mal satamaz ve cari açÜðÜn ithalat kalemi olan petrol ve diðer
meliyiz.
Verimliliðini arttÜrÜcÜ maliye
maddelerde de maliyetlerin düímesifinansmanÜ için kaynak bulamazmÜíÜz. Külliyen gerçek dÜíÜ bir tespit.
ne ve cari açÜðÜn kapanmasÜna neden politikalarÜ izlemeliyiz. ñhracatçÜmÜzÜn
ìöyle ki, íayet ben Avrupa’ya mal
olacak. Diðer taraftan 18 trilyon dola- maliyetlerini düíürmeli ve risklerini
ra yaklaían Avrupa GSYñH hacminde üslenmeliyiz. AslÜ astarÜ olmayan
satamaz isem Avrupa’dan da ithalat
kaygÜlarla özelleítirmenin önünü
ülkemizin ihracat rakamÜ % 0,5 bile
yapamam. Baíta otomobil olmak
tÜkamamalÜyÜz. Elektrik daðÜtÜm ihadeðil. Avrupa’nÜn sÜkÜntÜsÜ ülkemizin
üzere Avrupa’ya yüklüce sattÜðÜmÜz
mallarÜn içinde zaten katma deðer çok deðil, dünya ihracat íampiyonu Çin,
lelerinin elde kalmasÜnÜn nedeni Seul
Japonya Kore ve petrol ülkelerinin
düíük. Diðer taraftan ben Avrupa ile
toplantÜsÜndan sonra aslÜ astarÜ olmakarnÜnÜ aðrÜtsÜn, bizim deðil.
zaten cari açÜk vermekteyim. Üstelik
yan kaygÜlarla alÜnan makroekonomi
Cari açÜðÜ finanse etmek için para
Avrupa’dan gümrük vergisi de alamÜtedbirleridir. Kendi politik hatalarÜmÜzÜ
bulamazmÜíÜz. Sanki cari açÜðÜ ihracat dünya ekonomisini bahane ederek
yorum. Avrupa’ya sattÜðÜm mallarda
nerdeyse % 80 ila 90’a varan oranda ile finans ediyormuíuz gibi. Avrupa
örtmemeliyiz. Kolay olanÜ deðil, ülborç krizini yönetmek için para baskaríÜlÜklÜ baðÜmlÜlÜk var. Onlara araba
kemiz gerçeklerine uygun politikalarÜ
satÜyorum ama motoru onlardan ithal mak zorunda. BasÜyor da. Hem de
tercih etmeliyiz.
basÜlan paralar trilyonlarca Avro. Ülediyorum. Yani Avrupa ile ticarette
kemizin toplam cari açÜðÜ ise 50 milyar Dünya ekonomik krizine simetrik
katma deðer olarak ülkemize kedi
avro civarÜnda. ABD’nin AB’nin para yaklaíÜm devam ederse, düímek için
payÜ bile kalmÜyor. Avrupa’ya en bübastÜðÜ, Çin, Japonya, Almanya, Kore kendi kendimize kuyu kazmÜí olacayük ihraç kalemimiz olan otomobilde
ve petrol ülkelerin cari fazla patlamasÜ ðÜz.
böyle. HazÜr giyim nasÜl? Orada da
sefikcaliskan@hotmail.com

Olgular deðiíince fikirlerimi
deðiítiririm. (Keynes)

rekor kàrdàØànà, altà aylàk mal ihracatànàn 79 milyar dolarà aĀarak rekor kàrdàØànàn altànà çizdi. Geçen yàla göre mal
ihracatànda artàĀàn yüzde 14.6 olduØunu
vurgulayan Bakan ÇaØlayan, “Bu uzun
vadeli stratejimizin bir parçasà. Bakanlàk
olarak özellikle 2009’dan bu yana Pazar
çeĀitlendirmeye çok önem veriyoruz.
Yeni pazarlarda ticaret müĀavirlikleri
açàyoruz. STK’larla ortak çalàĀàyoruz.
Bugünkü rakamlar bu çalàĀmalaràn bir
sonucu” dedi.
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Enerjide yerlileúme için dev protokol
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÕ÷Õ ile TÜBøTAK arasÕnda, Türkiye’nin enerjide dÕúa ba÷ÕmlÕlÕ÷ÕnÕn azaltÕlmasÕna
yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesine iliúkin protokol imzalandÕ. Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÕ Taner YÕldÕz,
“Bu protokoller ve çerçevesinde yapÕlacak yatÕrÕmlar ile yalnÕzca rüzgârla alakalÕ karar verilmiú ve lisansa ba÷lanmÕú
minimum 15 milyar dolarlÕk ithalatÕn önünü kesmiú olaca÷Õz” dedi. TÜBøTAK BaúkanÕ Yücel Altunbaúak ise, en az
yüzde 20 yerlilik artÕúÕ beklediklerini dile getirdi.
konu varsa hepsinin
deØerlendirilmesi gerektiØini söyleyerek,
Ar-Ge ve üretimin
burada olmazsa olmaz
olduØunu kaydetti.

E

nerji ve Tabii Kaynaklar BakanlàØà ile
TÜBßTAK arasànda iĀbirliØi protokolü
imzalandà. Toplantàda konuĀan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanà Taner Yàldàz,
geçtiØimiz yàl gerçekleĀtirilen 54 milyar dolar civarànda enerji ithalatànàn yüzde 65’inin
ulaĀàm sektöründe kullanàldàØàna dikkat çekerek bugün 16 milyon civaràna gelen ulaĀàm
araçlarànàn petrol ve ürünleri alanànda enerji
sektöründe daha fazla tüketim saØladàØànà bildirdi. Teknolojik yapàlaràn kurulmasànàn ve
Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesinin enerji
sektörünü oldukça fazla ilgilendirdiØini ifade
eden Yàldàz, rüzgar santralini örnek vererek
“Rüzgar santralinde türbin ve jeneratörünü
yapamàyor iseniz yatàràmlarànàzà ithal kaynaklardan yapmak durumunda kalàyorsunuz.
Bunu aĀmak durumundayàz. Bu protokoller
ve çerçevesinde yapàlacak yatàràmlar ile yalnàzca rüzgârla alakalà karar verilmiĀ ve lisansa baØlanmàĀ minimum 15 milyar dolarlàk
ithalatàn önünü kesmiĀ olacaØàz” dedi.

Protokolle çok önemli bir adàm atàldàØànà
ifade eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanà
Nihat Ergün, ihtiyaçlarà karĀàlarken bu ihtiyaçlaràn üretimi ve Ar-Ge’si konusunda adàm
atàlmadàØà sürece dàĀa baØàmlàlàØàn kàràlamayacaØànà dile getirerek “Türkiye uzun yàllar
bu hatalarà yaptà. ßhtiyaçlarànà tedarik etti. Tedarik ederken iĀin üretimi ile ilgili daha hàzla
adàm atmalàydà. Potansiyelini açàØa çàkarma
konusunda geri kaldà” dedi.
Türkiye’nin 10 yàl önce 230 milyar dolarlàk üretim gücüne sahip olduØunu söyleyen
Ergün, bugün ise 800 milyar dolarlàk üretim
gücüne sahip olduØunu kaydederek, bu iki
üretim gücünde enerji ihtiyacànàn aynà olmadàØànà dile getirdi. Türkiye’nin fert baĀàna düĀen milli gelir seviyesini 25 bin dolara çàkarmayà hedeņediklerini bildiren Ergün, bunun 2
trilyonluk üretim ve 500 milyar dolar ihracat
ile gerçekleĀtirilebileceØini dile getirdi. Ergün, “Bu üretimi enerji olmadan gerçekleĀtiremezsiniz” diyerek, enerji ile alakalà hangi

Türkiye’nin Āu anda
65 milyar dolaràn
üzerinde enerji ithalatà olduØunu belirten
TÜBßTAK
BaĀkanà
Yücel AltunbaĀak ise
ithalatàn yüzde 25’inden fazlasànà enerjinin
oluĀturduØunu
kaydetti. Bu açàdan imzalanan protokolün çok
önemli olduØunu ifade
eden AltunbaĀak, protokolün amacànàn yurtdàĀàna baØàmlàlàØà azaltmak olduØunu dile
getirdi. “10 senelik bir zamanda 10’a yakàn
projeden bahsediyoruz. Çok kapsamlà bir
protokol. Enerjinin birçok alanànà kapsàyor”
diyen AltunbaĀak, stratejik iĀbirliØi protokolü ile beraber en az yüzde 20 yerlilik artàĀà
beklediklerinin altànà çizdi. AltunbaĀak, stratejik iĀbirliØi çerçevesinde teknoloji transferi
yapmak istediklerini kaydederek “Türkiye’de
yapàlmayan Āeyleri yapmak istiyoruz” dedi.
AltunbaĀak, “Türkiye’nin geldiØi teknoloji
seviyesi bunun için yeterli” diye konuĀtu. ßmzalanan protokol çerçevesinde TÜBßTAK’àn;
TEßAÿ, EÜAÿ, TKß, EPDK, YEGM, TEMSAN, MTA ve TAEK ile iĀbirliØi gerçekleĀtireceØi bildirildi.

øç talepte
canlanma
baúlamadÕ

ß

stanbul Sanayi Odasà (ßSO)
Yönetim Kurulu BaĀkanà Tanàl
Küçük, Haziran’da sanayi üretiminde yüzde 2.7’lik artàĀàn, ekonomide yumuĀak iniĀ eØiliminin yatay
devam ettiØini, iç talepte beklenen
canlanmanàn henüz baĀlamadàØànà
gösterdiØini söyledi. 2012 yàlà Haziran ayà sanayi üretim rakamlarànà deØerlendiren Küçük, Āunlarà söyledi:
“Haziran ayà sanayi üretiminde yüzde 2.7’lik artàĀ, ekonomide yumuĀak
iniĀ eØiliminin yatay olarak devam
ettiØini ve iç talepte henüz beklediØimiz canlanmanàn baĀlamadàØànà göstermektedir. DiØer taraftan,
sanayi üretiminin birinci çeyrekte
yüzde 2.8, ikinci çeyrekte yüzde 3.4
büyümesi, gayrisaŅ yurtiçi hasàlanàn (GSYßH) ikinci çeyrekte, birinci
çeyreØe göre biraz daha iyi olacaØàna iĀaret etmektedir.”

øhracatçÕlar istihdam hede¿ni aúÕyor
Türkiye øhracatçÕlar Meclisi (TøM) Yönetim Kurulu BaúkanÕ Mehmet Büyükekúi,
2012 yÕlsonu için belirlenen 180 bin yeni istihdam hedefinin rahatlÕkla aúÕlaca÷ÕnÕ
belirterek, “YÕlsonunda ihracatçÕ firmalarÕn yaklaúÕk 200 bin yeni istihdam
gerçekleútirece÷ini rahatlÕkla söyleyebiliriz” dedi.

ß

hracatçà Ņrmalaràn üretim, istihdama,
döviz kurlarà ve yeni pazarlarà içeren
Nisan-Haziran ayà gerçekleĀmeleri
ve Temmuz - Eylül beklentilerini içeren “TßM ßhracatçà EØilim Anketi 2012
ßkinci Çeyrek” sonuçlarà, TßM Yönetim
Kurulu BaĀkan Mehmet BüyükekĀi tarafàndan düzenlenen basàn toplantàsàyla kamuoyuna açàklandà. BüyükekĀi’nin açàkladàØà anket sonuçlaràna göre, TßM’in
anketine toplam 508 ihracatçà Ņrma katàldà. Firmalar, Nisan-Haziran döneminde
üretimlerinin yüzde 42.2, ihracatlarànàn
yüzde 44.9 ve kapasite kullanàmlarànàn
ise yüzde 34.1 arttàØànà söylerken, anàlan
dönemde en fazla artàĀ, yüzde 64.5 ile
girdi maliyetleri oldu.

ßhracatçàlar, üretimde yüzde 35.5,
ihracatta yüzde 37.6 artàĀ bekliyor

TeĀvik kapsamànda 508 Ņrmanàn

Ankete göre, yàlàn üçüncü çeyreØinde
Ņrmalar, üretimlerinin yüzde 35.3, ihracatlarànàn ise yüzde 37.6 artacaØànà öngörüyor. En çok artàĀ beklenen alan ise yine
yüzde 42.6 ile girdi maliyetleri. ßhracatçàlar, yàlàn ikinci çeyreØinde hammadde
ihtiyaçlarànàn yüzde 67.1’ini yurtiçinden
karĀàladà. Yàlàn ikinci çeyreØinde Ņrmalaràn yüzde 34.1’i yeni pazarlara girerken,
bu yàlàn üçüncü çeyreØinde Ņrmalaràn
yüzde 40.9’u dàĀ Ņnansman talebinde bulunacaØànà belirtti.

TßM anketinde ihracatçà Ņrmalara ilk
kez yeni teĀvik paketi ve yatàràm planlaràyla ilgili sorular da soruldu. Buna göre,
ankete katàlan 508 Ņrmanàn yüzde 20,7’si
yatàràm planladàØànà belirtti. Planlanan
ortalama yatàràm tutarà ise Ņrma baĀàna
5 milyon TL olarak hesaplandà. Yatàràm
planlanan bölgelerin baĀànda yüzde 25.6
ile Birinci Bölge geldi. ßkinci ve Üçüncü
bölgede yatàràm planlayan Ņrmalaràn oranà ise yüzde 35 olarak kaldà.

yüzde 20.7’si yatàràm planlàyor
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Türkiye’nin ilk iú garantili lisesi
ASO tarafÕndan acÕlan Özel Ankara Sanayi OdasÕ Anadolu Teknik Lisesi’ne bu yÕl 72 ö÷renci alÕnacak. ASO BaúkanÕ
Nurettin Özdebir, okulu bitiren ö÷rencilere yüzde yüz is garantisi verdi
“Yüzde 100 burs, yüzde 100” iĀ sloganàyla
yola çàktàklarànà söyleyen ASO BaĀkanà Özdebir, “GloballeĀen dünyada sadece mallaràn
dolaĀàmàndan deØil insanlaràn da dolaĀàmàndan söz ediliyor. Artàk dünyanàn dört bir
yanàna bizden de gidip çalàĀanlar olacak, bu
nitelikte insanlar yetiĀtirmek üzere bir adàm
attàk” dedi.

Yabancà dil aØàrlàklà eØitim olacak

ASO BaúkanÕ
Nurettin ÖZDEBøR

T

ürkiye’nin ilk iĀ garantili teknik lisesini
açan ASO, Özel Ankara Sanayi Odasà Anadolu Teknik Lisesi için öØrenci
kayàtlarànà almaya baĀladà. ASO BaĀkanà Nurettin Özdebir, “Okulumuzdan mezun olacak
öØrencilerimiz sadece Türkiye’de deØil dünyanàn her tarafànda iĀ sahibi olacak” dedi.

ÖØrencilerine iyi bir yabancà dil eØitimi
vereceklerini ve Ankara’nàn en iyi iĀletmelerinde staj imkânà saØlayacaklarànà söyleyen
Nurettin Özdebir, “Her öØrencimize istediØi
bir proje konusunda çalàĀma imkânà vereceØiz. Mesleki eØitimin teorik olarak yapàlmasà
mümkün deØil. Mesleki eØitimde sanayi ve
okulun iç içe olmasà gerek” diye konuĀtu.
Okullarànda kàz öØrencilerin de okuyabileceØi bilgisini veren Özdebir, “Bu alanlaràn
hepsinde kàz öØrenciler de çalàĀabilir, çok
da baĀaràlà olabilir. Avrupa’da, ABD’de,
Japonya’da bunu görüyoruz. Kàz öØrencileri-

info@dizaynmakina.com.tr

T

ürkülere konu olmuí bir hikâye vardÜr ya
“Bir yiðit gurbete gitse, gör baíÜna neler
gelir” diye. Ben de “Bir yiðit sanayici
olsa gör baíÜna neler gelir” konusunu kurgulayÜp iílemeye karar verdim.
OSTñM Organize Sanayi Bölgesi’nden bir
sanayici arkadaíÜm beni aradÜ ve dedi ki; uzun
zamandÜr baíÜmda bir aðrÜ var, geçmek bilmiyor, çok rahatsÜzÜm, tanÜdÜðÜn iyi bir doktor var
mÜ? Ben de var dedim, buluítuk. Beraberce
doktorumuzun muayenehanesine gittik.
Doktor bey, arkadaíÜma; bu baí aðrÜsÜ sizde
ne zaman baíladÜ diye sorunca, arkadaíÜm da;
sanayici olmaya karar verdiðim andan itibaren
baíladÜ diye cevap verdi.
Sonra; doktor bey soruyor arkadaíÜm cevaplÜyor, sorular cevaplar derken birkaç dakikalÜk
sessizlikten sonra doktor bey konuímaya
baíladÜ;
“SayÜn sanayicim, sizin sürekli baíÜnÜzÜn aðrÜmasÜna sebep olan bir deðil birden çok neden
var” dedi ve nedenleri sÜralamaya baíladÜ:
1. ñíletmenizi büyütme projeniz var.
2. Makina parkÜnÜzÜ geniíletme çabanÜz
var.
3. Daha fazla personel çalÜítÜrma, istihdam doðurma arzunuz var.
4. Daha fazla vergi verme isteðiniz var.
5. Yüksek katma deðerli, yüksek teknolojik ürün üretme heyecanÜnÜz var.
6. AðÜr sanayi kurulmasÜ projelerinde yer
almak istiyorsunuz.
7. %100 yerli savunma sanayimizin oluímasÜ için kafa yoruyorsunuz.
8. RaylÜ ulaíÜm sistemi için parça üretmek
istiyorsunuz
9. Ürettiðiniz ürünlerin dünyadaki muadil
ürünlerle rekabet edebilmesi için uðraíÜyorsunuz.
10. Offset projelerde yer almak istiyorsunuz.
11. Deðiíen müíteri isteklerini karíÜlamak
için efor sarf ediyorsunuz.
12. Sanayi ürünlerinde dÜía baðÜmlÜlÜktan
kurtulmak için çaba sarf ediyorsunuz.
13. Medikal ürünlerin tamamÜnÜn ülkemizde
üretilmesi için çalÜímalar yapÜyorsunuz.
14. %100 yerli otomobili hala nasÜl üretmediðimizin ve pazar oluíturamadÜðÜmÜzÜn
sebeplerini merak ediyorsunuz.
15. KalÜpçÜlÜk sektöründe yüksek teknolojik
seviyeye çÜkmaya çalÜíÜyorsunuz.
16. ñí ve ñníaat makineleri üretiminde ürün
çeíitliliðini arttÜrmak istiyorsunuz.
17. Türkî Cumhuriyetlerde Afrika’da ve
Ortadoðu’da OSTñM Organize Sanayi
Bölgesi gibi örnek OSB’ler kurulmasÜ
projelerinde yer almak istiyorsunuz.
18. Kümelenme faaliyetlerinde aktif rol

mizin okulumuzda öØrenim görmesini istiyoruz” dedi.
Tüm bunlaràn yanà sàra öØrencilere iĀ garantisi de sunacaklarànà
belirten Özdebir, “ßĀe girmek
için AB uyum prosedürleri gereØince Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafàndan sertiŅkalandàrma yapacaØàz. YetiĀtirdiØimiz
öØrenciler bu yeterlilik düzeyinde
olacak” dedi.

Hazàrlàk sànàfà olmayan
okulda teknik dersler verilecek
ÖZEL Ankara Sanayi Odasà Anadolu Teknik Lisesi’nde, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanà, Makine Teknolojisi Alanà,
Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanà olmak
üzere 3 ana alanda eØitim yapàlacak. Hazàrlàk
sànàfà olmayan okulda eØitim öØretim suresi
toplam 4 yàl. Sànàņar 24 kiĀilik, ancak toplam
kontenjan 72 kiĀiyle sànàrlà.

Bir yi÷it sanayici olsa

Behzat ZEYDAN

alÜyorsunuz.
19. Okul - Sanayi iíbirliklerinde yer alÜyorsunuz.
20. Vergilerinizi ve SSK primlerinizi gününde ödüyorsunuz.
21. Yurtiçi ve yurt dÜíÜ fuarlara katÜlÜyorsunuz.
22. Daha fazla ihracat yapmak istiyorsunuz.
23. Sanayi konulu konferanslara, toplantÜlara, panellere ve seminerlere katÜlÜyorsunuz.
24. Üretimde kullanÜlan özel makinelerin,
kesici takÜmlarÜn %100 yerli üretim
olmasÜnÜ arzu ediyorsunuz.
25. Üretimde kullanÜlan özel hammaddelerin ülkemizde üretilmesini istiyorsunuz.
26. ñíçi saðlÜðÜ ve ií güvenliði tüzüðüne uyumlu çalÜíÜyorsunuz.
27. Deneyimli, kalifiye eleman bulamama
sÜkÜntÜsÜ yaíÜyorsunuz.
28. ÇalÜíanlarÜn eðitimlerine büyük önem
veriyorsunuz.
29. Borsada OSTñM’in hisselerini yakÜndan
takip ediyorsunuz.
30. Yeni Türk Ticaret Kanununda eílerin
muvafakatnamesinin istenmesinin
birçok sanayiciyi olumsuz yönde etkileyeceðini düíünüyor ve üzülüyorsunuz.
31. KaríÜlÜksÜz çeklere uygulanan cezanÜn
kaldÜrÜlmasÜ ile ticari hayatÜn çok büyük
zararlar gördüðünü üzülerek izliyorsunuz.
32. ñí göremez ve mali sÜkÜntÜ içindeki eli
öpülesi yaílÜ sanayicilerimiz için bir
huzurevi açÜlmasÜnÜ istiyorsunuz.
33. Cari açÜðÜn mutlaka kapatÜlmasÜ gerektiðinin sÜkÜntÜsÜnÜ yaíÜyorsunuz.
34. ÇalÜíanlarÜn alacaklarÜnÜ hiç aksatmadan ve eksiksiz ödüyorsunuz.
35. AlacaklÜlarÜn çeklerini, senetlerini ve
nakit alacaklarÜnÜ günü gününe ödüyorsunuz.
36. AlacaklarÜnÜzÜn gününde tahsil edilemediðinden kaynaklanan sÜkÜntÜlarÜnÜz var.
37. KullandÜðÜnÜz kredilerin gününde geri
ödemelerinin yapÜlabilmesi için tedbir-

ler alÜyorsunuz.
38. Cumartesi - Pazar, tatil demeden gece
gündüz iíinizin baíÜndasÜnÜz. ñíle yatÜp
iíle kalkÜyorsunuz.
39. Tecrübelerinizi, deneyimlerinizi ve
kazanÜmlarÜnÜzÜ devam ettirecek ikinci
kuíak yakÜnlarÜnÜzÜn ilgisizliðinden ve
emeklerinizin boía gideceði endiíesinin
vermií olduðu rahatsÜzlÜðÜnÜz var.
Tüm bu gerçekleíemeyen istekler, yüksek
tempo, koíuíturmalar, aksayan iíler, yaíanan
stresler, ilgililerin ilgisizliði ve dertler üst üste
eklenince tabi ki baí aðrÜsÜna neden olur.
Bu kadar önemli sorunlara ve problemlere
ancak mezardaki ölü bir insanÜn kafasÜ tahammül edebilir. Yine de íanslÜsÜnÜz kafanÜzÜn
çatlamadÜðÜna íükredin ama hiç üzülmeyin
size uygun bir reçete yazacaðÜm dedi ve reçeteye íu ilaçlarÜ yazdÜ.
1-ñNSAN
2-ñMKAN
3-MEKAN
Sonra bu üç ilacÜn tarifini yapmaya baíladÜ.
“1-Sizin, nitelikli, ií ahlakÜ tam, güvenilir,
çalÜíkan ve iíinde uzman kaliteli insanlara
ihtiyacÜnÜz var. Bu özelliklerdeki insanlar
yetiítirmeli ve böyle insanlarla çalÜímalÜsÜnÜz.
2- ñíletmenizin ihtiyaçlarÜnÜ karíÜlayacak
imkânlara sahip olmalÜsÜnÜz. Ya, yeterli öz
kaynaðÜnÜz olmalÜ ya, projeler yapÜp desteklerden istifade etmelisiniz veya çok ucuz
ve çok uzun vadeli krediler bulmalÜsÜnÜz.
Döviz fatura kesmiyorsanÜz döviz borçlanmamalÜsÜnÜz. Malzeme ihtiyaçlarÜnÜzÜ finans
kurumlarÜndan karíÜlamalÜsÜnÜz. Kesinlikle
pahalÜ ve kÜsa vadeli kredi kullanmamalÜsÜnÜz. Alacak borç dengesini çok iyi ayarlayÜp
gereksiz borçlanmaya gitmemelisiniz. Kümelenmenin imkânlarÜndan istifade etmelisiniz.
OrtaklÜklar, imkânlarÜ birleítirmek demektir,
yaptÜðÜnÜz iíe uyumlu íirketlerle (iíbirliði- güç
birliði) yapmalÜsÜnÜz.
3-ÇalÜíma ortamÜnÜz yaptÜðÜnÜz iíin íartlarÜnÜ
karíÜlayan, en uygun yerde, en uygun büyüklükte, alt yapÜ ve ulaíÜm sorunlarÜ olmayan, tüm ihtiyaçlarÜnÜza cevap verebilecek,
pÜrÜl pÜrÜl bir mekan olmalÜ.”
Sonra ilave etti; “Önerdiðim bu ilaçlar biraz
pahalÜ ve temin edilmesi zor ilaçlardÜr, ayrÜca

SBS’den 400 ve üzeri puan alan öØrenciler
okulu tercih edebilecek. Okul öØrenim ücreti almayacak, öØrencilerin tamamà burslu olacak. Okulda öØrenim görenlere ASO 1.
Organize Sanayi Bölgesi’nde
METES aracàlàØàyla Uluslararasà Mesleki SertiŅka DesteØi
(EUROPASS) saØlanacak. Mezun
olanlar baĀta mühendislik fakülteleri
olmak üzere üniversitelerin bütün bölümlerini tercih edebilecek. Okul tüm öØrencilere ücretsiz öØrenci servisi hizmeti sunacak.
ßnĀaatà devam eden okulun ilk öØrencileri
Erkunt EØitim Merkezi ve Türkiye EØitim
ÿantiyesi’nde teorik eØitimlerini alacak. ÖØrenciler bir yàl sonra okul binasàna taĀànacak.
Okulun ön kayàtlarà 30 AØustos’a kadar sürecek. Kesin kayàtlar ise 3-7 Eylül tarihleri arasànda yapàlacak.

bu üç ilaç bir arada olmazsa baí aðrÜnÜz devam edebilir” dedi.
Ben de: “SayÜn hocam, arkadaíÜm bu ilaçlarÜ
temin etmekte güçlük çekerse ve bir sonuç
alamazsa baíka bir öneriniz olur mu?” diye
sorunca;
“Olmaz olur mu hiç? ArkadaíÜnÜzÜ yan binamÜzdaki psikolojik destek bölümümüzde;
depresyon, stres, öfke terapileri ile rahatlatmaya çalÜíÜrÜz, böyle imkânlarÜmÜz da vardÜr”
deyince arkadaíÜm hemen ayaða kalktÜ ve
íunlarÜ söyledi:
“Deðerli Hocam size çok teíekkür ederim.
Çünkü önce beni sükûnetle dinlediniz, sonra
biz sanayicilerin içinde bulunduðumuz durumu
en ince ayrÜntÜlarÜna varÜncaya kadar sÜrayla
anlattÜnÜz. Bu güne kadar sanayicinin bilinen
bu problemleri etkili ve yetkili hiçbir kurum,
kuruluí ve kiíiler tarafÜndan ciddi bir íekilde
ele alÜnmadÜ. Pansuman tedavilerle, zayÜf desteklerle ve özel bankalarÜn faiz sarmalÜnda kaderlerine terk edildiler. Bu yanlÜí uygulamalar
ve ihmaller yüzünden KOBñ’ler (küçük ve orta
büyüklükteki iíletmeler) hedeflenen büyümeyi
gösteremediler. Çünkü KOBñ’ler, genellikle
özel banklardan kÜsa vadeli ve yüksek faizli
krediler kullanmak mecburiyetinde kalÜyorlar
ve bazen çok sÜkÜíÜk anlarda ellerindeki uzun
vadeli müíteri çeklerini factoring íirketlerinde
tahsile koyup daha yüksek faizli para kullanarak hem bekledikleri kâr’Ü yapamÜyorlar
hem de büyüme geliíme hayallerini ertelemek
zorunda kalÜyorlar. Tüm bu olumsuzluklarÜn
doðal sonucu olarak yalnÜz ben deðil, tüm
sanayicilerimiz baí aðrÜsÜ çekmektedir. AyrÜca,
baí aðrÜmÜn geçmesi için son tavsiyeniz olan
psikolojik destek önerinizden sanÜrÜm íu sonuca varÜyoruz, sayÜn sanayicim; sizde biraz
delilik emareleri görüyorum demek istiyorsunuz. Evet hocam teíhisiniz son derece isabetli
ve doðrudur, biz sanayiciler gerçekten biraz
deliyiz. ñí delisiyiz, çalÜíma delisiyiz, kalite
delisiyiz, hammaddeyi mamule dönüítürme
delisiyiz ve bu güzel ülkemizin kalkÜnmasÜ için
hem deliyiz hem de divaneyiz. Biz OSTñM’li
sanayiciler olarak bu ülkeye seve seve hizmete
devam edeceðiz. VarsÜn bizim baíÜmÜz aðrÜsÜn,
yeter ki, ülkemizin baíÜ aðrÜmasÜn ve baíÜmÜz
hep dik dursun.”
VedalaíÜp doktorumuzun yanÜndan ayrÜldÜktan sonra, ben de arkadaíÜma íunlarÜ söyledim; “Esasen biz sanayiciler olarak baíÜmÜz aðrÜmÜyorsa asÜl o zaman endiíe etmeliyiz ve hiç
zaman kaybetmeden hep beraber bir doktora
gitmeliyiz ve doktorumuza íöyle demeliyiz;
SayÜn hocam, bugün hiç baíÜmÜz aðrÜmadÜ çok
merak ediyoruz, lütfen gizlemeyin, bize gerçeði
söyleyin. Acaba, biz hasta mÜyÜz?”
“Bir yiðit sanayici olsa gör baíÜna neler gelir” Ne gelirse gelsin, “ Hoí gelir safa gelir”
Baí aðrÜmÜz, baí tacÜmÜzdÜr, her zaman ve
her yerde hep bizimledir.
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Bilim merkezlerine 1 milyar bütçe
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) kararlarÕnÕ
açÕklamak üzere basÕn toplantÕsÕ düzenleyen Bilim
Sanayi ve Teknoloji BakanÕ Nihat Ergün, bilim
merkezlerinin kurulmasÕna 1 milyar lira bütçe
ayÕrdÕklarÕnÕ belirterek, bu merkezleri 81 ilde kurmayÕ
planladÕklarÕnÕ söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÕ
Nihat ERGÜN

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanà Nihat Ergün, bakanlàkta
düzenlediØi basàn toplantàsàyla,

BaĀbakan Recep Tayyip ErdoØan’àn
baĀkanlàØànda gerçekleĀtirilen Bilim ve

Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarànà
açàkladà.
Son iki BTYK toplantàsànda çok
önemli kararlar alàndàØànà ifade eden
Ergün, alànan kararlaràn özellikle eØi-

OSB Uygulama
Yönetmeli÷i’nde de÷iúiklik
Yeni bir OSB yer seçimi talebinin de÷erlendirilmeye
alÕnabilmesi için, il genelindeki ihtisas OSB’ler hariç, di÷er
OSB’lerde bulunan toplam sanayi parsellerinin en az yüzde
75’inde üretim veya inúaata baúlanmÕú olmasÕ gerekecek.

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji
BakanlàØà’nàn ‘’Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama YönetmeliØinde DeØiĀiklik Yapàlmasàna
Dair Yönetmelik’’i, Resmi Gazete’de
yayàmlandà. YönetmeliØe göre, yeni bir
OSB yer seçimi talebinin deØerlendirmeye alànabilmesi için, il genelindeki
ihtisas OSB’ler hariç, diØer OSB’lerde
bulunan toplam sanayi parsellerinin en
az yüzde 75’inde üretim veya inĀaata
baĀlanmàĀ olmasà gerekecek.
ßlave alan yer seçimi talebinin deØerlendirmeye alànabilmesi için, ilave alan
talebinde bulunan OSB’de toplam sanayi parsellerinin en az yüzde 90’ànda
üretim veya inĀaata baĀlanmàĀ olacak.
Ancak o ilde baĀka bir OSB’nin bulunmamasà halinde
bu oran yüzde
75 olarak uygulanacak.
Aynà sektör grubunu içeren ihtisas OSB’lerde
söz
konusu
oranlar aranacak.
Ancak,
özel OSB’lerle
Türkiye Yatàràm
Destek ve Ta-

nàtàm Ajansànàn yatàràmcà temin ettiØi
projelerde söz konusu oranlar aranmayacak. Yer seçiminin sonuçlandàràlmasàna kadar olan faaliyet, OSB kuruluĀuna katàlacak kurum ve kuruluĀlar
tarafàndan Valilik kanalàyla yürütülecek.
Yatàràm Programànda yer alan kalkànmada öncelikli yörelerde yapàlacak
OSB’ler ve ileri teknoloji kullanan
ihtisas OSB’lere talepleri halinde,
OSB’nin sevk ve idaresi için ihtiyaç
duyulacak bölge müdürlüØü hizmet binasà inĀaatlarà da kredilendirilecek.
OSB’lerde kurulamayacak tesislere de
açàklàk getirilen yönetmelik, bugünden
itibaren yürürlüØe girdi.

tim sistemi üzerinde önemli etkileri
olacaØànà dile getirdi.
Bakan Ergün, bir önceki toplantàda
giriĀimcilik ve yenilikçilik endeksine göre üniversiteleri sàralama kararà
aldàklarànà hatàrlatarak, ‘’Bu sàralama
aĀaØà yukarà tamamlandà. ßnĀallah eylül
ayà sonuna doØru Türkiye’deki bütün
üniversiteleri, hangi üniversite daha yenilikçi hangi üniversite daha giriĀimci
diye sàralayacaØàz’’ dedi.
Ergün, bilim merkezlerinin kuruluĀ
kararànà daha önceki toplantàda aldàklarànà belirterek, toplantàda bilim merkezlerinin kurulmasà için TÜBßTAK
bünyesinde 1 milyar lira bütçe ayràlma

kararà alàndàØànà bildirdi.
‘’81 vilayette bilim merkezleri kurmayà hedeņiyoruz’’ diyen Ergün, Āu
anda 6-7 büyükĀehirde bu merkezlerin
kurulmasàna iliĀkin protokol imzalandàØànà kaydetti. Ergün, 2013 sonuna
kadar biri Konya’da diØeri Kocaeli’de
olmak üzere iki büyük bilim merkezinin faaliyete baĀlayacaØànà ifade etti.
Bin kiĀiye düĀen araĀtàrmacà sayàsànàn
ABD’de 5, Kore’de 5,4, Almanya’da 4
olduØunu belirten Bakan Ergün, ‘’Bizde 0,9. 1 diyelim hadi. AraĀtàrmacà sayàsànà mutlaka artàrmamàz icap ediyor’’
diye konuĀtu.

“Borçlar kanununa
rötuí gerekir”
Ankara Ticaret OdasÕ BaúkanÕ Salih Bezci, Borçlar
Kanunu’nun bazÕ maddelerinin uzun vadede ekonomik ve
sosyal krizlere yol açabilece÷ini belirterek, “Bu hatalarÕn
ivedilikle giderilmesi için Borçlar Kanunu’nda rötuú
gereklidir” dedi.

A

TO BaĀkanà Salih Bezci, yaptàØà
yazàlà açàklamada, günün ihtiyaçlaràna cevap vermekten uzak
olan eski kanunun yerine çàkartàlan Borçlar Kanunu’nun genel olarak iĀ âlemini
sevindirdiØini ancak uygulamada sàkàntà
yaratacak bazà maddelerin düzeltilmeye muhtaç olduØunu kaydetti. Bezci, “1
Temmuz’dan itibaren ticaret hayatàmàza
yön vermeye baĀlayan Borçlar Kanunu
birçok yönüyle olumlu düzenlemeleri
içerse de bazà konularàn tekrar gözden
geçirilmesi isabetli bir karar olacaktàr.
Özellikle eĀlerin kefalet durumunda yazàlà ràzalarànàn alànmasàna zorunluluk getiren kanun burada ticari hayatàn akàĀànà
yavaĀlattàØà gibi eĀler arasànda da problemler çàkmasàna neden olacaktàr” dedi.

“Sosyal politikalara
zarar verir”
Kanunun 584. Maddesinin, “EĀlerden
biri mahkemece verilmiĀ bir ayràlàk kararà olmadàkça veya yasal olarak ayrà
yaĀama hakkà doØmadàkça, ancak diØerinin yazàlà ràzasàyla keŅl olabilir” Āartà
içerdiØini hatàrlatan Bezci, bu maddenin
birçok ailenin huzurunu kaçàracaØànà belirtti. KeŅllik sorunu yüzünden boĀanma
sayàsànda artàĀa yol açabileceØine de dikkat çeken Beczi, “ßĀ adamàmàz örneØin
bir banka kredisine keŅl olacaØà zaman,
eĀinin yazàlà ràzasànà almasà ticari hayatàn
olaØan akàĀàna uygun olmadàØà gibi, iĀi

eve taĀàyarak aile içinde anlaĀmazlàklaràn
yaĀanmasàna da yol açacaktàr. ßĀ dünyasànda pek çok tacirin eĀi ticari hayattan
uzaklar ve ticari reņeksleri de bilmedikleri gibi kefalete de ràza göstermeyebilirler. Bu durum, iĀ adamlarànàn itibaràna
kadar uzanacak bir dizi sorunu beraberinde getirir” ifadelerini kullandà.

“Kanunlar hayatà
kolaylaĀtàrmalà”
Kanunlaràn amacànàn düzen saØlayarak
hayatà kolaylaĀtàrmak olduØunu da hatàrlatan Bezci, Āunlarà kaydetti: “Kanunlar
ticaret hayatànà hàzlandàrmaya yönelik
olmalàdàr. EĀin ràzasànà alarak iĀ yapmak
ticaret hàzànà da yavaĀlatacaktàr. EĀine
baØlà bir iĀ temposu birçok iĀadamà için
kâbus olabilir. BaĀbakan Yardàmcàsà Ali
Babacan ve Gümrük ve Ticaret Bakanà
Hayati Yazàcà’nàn kanunun deØiĀeceØine iliĀkin yaptàØà açàklamalar bizleri
rahatlatmàĀtàr. Umuyorum ki Türk Ticaret Kanunu’nda olduØu gibi Borçlar
Kanunu’nda da yanlàĀtan dönülerek daha
gerçekçi bir düzenleme yürürlüØe konulur.”
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Kadànlaràmàz yalnàzca mecbursa çalàĀàyor
TEPAV son dönemde ev kadÕnÕ sayÕsÕnda görülen artÕúÕn, 2008 küresel ekonomik krizinin etkilerinin
hafifliyor olmasÕndan, böylece hane halkÕ geliri üzerindeki baskÕnÕn azalmasÕndan kaynaklandÕ÷ÕnÕ açÕkladÕ.

T

EPAV son dönemde ev kadànà sayàsànda görülen artàĀàn, 2008 küresel ekonomik krizinin etkilerinin haŅņiyor
olmasàndan, böylece hane halkà geliri üzerindeki baskànàn azalmasàndan kaynaklandàØà
açàklayarak, “Kadànlaràmàzàn çok önemli bir
bölümü yalnàzca mecbur kaldàØànda çalàĀmaktadàr” dedi.
TEPAV
AraĀtàrmacàlarà Damla Özdemir ile
Hasan ÇaØlayan Dündar
tarafàndan
hazàrlanan
“Türkiye’nin Kriz Sonrasà
Eve Dönen Kadànlarà- ßĀgücüne Katàlàmda Kriz
Etkisi Ve Fàrsat Maliyeti”
baĀlàklà deØerlendirme notu yayàmlandà. ÇalàĀmada, Türkiye’de 37 milyon 191 bin kadàn bulunduØu belirtilerek, “Bu kadànlaràn 27
milyon 594 bini çalàĀabilir durumda iken yalnàzca 7 milyon 300 bini çalàĀmaktadàr. ßĀgücü
dàĀàndaki kadànlaràn ise 11 milyon 933 bini
ev kadànàdàr. Türkiye’de çalàĀan kadànlaràn
bir buçuk katàndan daha fazla ev kadànà bulunmaktadàr” denildi. DeØerlendirmeye Āöyle
devam edildi:
“2004’te son 30 yàlàn en düĀük seviyesine
ulaĀmasàndan sonra sürekli olarak yükselmiĀ
olan kadànlaràn iĀgücüne katàlàm oranà, 2012
yàlànàn ilk çeyreØinde kayda deØer bir düĀüĀ
göstererek tartàĀma konusu olmuĀtur. Öte yandan kadànlaràn iĀgücüne katàlàm oranlarànàn
1980’den bu yana seyrine bakàldàØànda, düĀük
katàlàm oranlarànàn yeni bir olgu olmadàØà görülmektedir. Türkiye’de son 30 yàlda yaĀanan
ekonomik dönüĀümle beraber kadànlar yeni
düzenin gereklerine cevap verememiĀ, bu
dönüĀüme uyum saØlayamamàĀlardàr. Kadànlaràn sahip olduØu beceri seti de, göç ettikleri
kentlerde iĀgücüne katàlabilmeleri için yetersiz kalmàĀtàr. Bu durum, 1980-2011 dönemi

genelinde kadànlaràn yàllàk iĀgücüne katàlàm
oranlarànàn, son yàllardaki olumlu geliĀmelere raØmen yüzde 2.7 gerilemesine neden
olmuĀtur. ßstatistikler, Türkiye’de kadànlaràn
iĀgücüne düĀük katàlàmànàn yapàsal bir sorun
olduØuna iĀaret etmektedir. Din ve eØitim seviyesi gibi akla ilk gelen unsurlar göz önünde
bulundurulduØunda dahi Türkiye’deki katàlàm oranlarà diØer ülkelere
göre oldukça düĀüktür. Son
7 yàlda kadànlaràn iĀgücüne
katàlàmànàn artmasà bu anlamda çok olumlu bir geliĀme olarak ortaya çàkmàĀtàr.
2012’nin ilk çeyreØindeki
dikkate deØer düĀüĀ ise bu
geliĀmelerin geçici olabileceØine dair kuĀku
uyandàrmàĀtàr.”

Son dönemdeki eve dönüĀ neden kaynaklanàyor
ÇalàĀmada, son dönemde ev kadànà sayàsànda görülen artàĀàn, 2008 küresel ekonomik
krizinin etkilerinin haŅņiyor olmasàndan,
böylece hane halkà geliri üzerindeki baskànàn
azalmasàndan kaynaklandàØà açàklandà. Kadànlaràn iĀgücüne katàlàmà ile milli gelir arasàndaki iliĀkinin, Türkiye’nin son 20 yàldaki
kriz deneyimleri incelendiØinde de ortaya
çàktàØà kaydedilen çalàĀmada Āu ifadelere yer
verildi:
“1989’dan sonra düĀüĀe geçen kadànlaràn
iĀgücüne katàlàm oranà, 1994 kriziyle yüzde
27.5’ten yüzde 30.2’ye yükselmiĀtir. Daha
sonraki yàllarda düĀüĀe devam eden oran,
1998’de Asya krizinin etkilerinin Türkiye’yi
de sarsmasàyla yüzde 27.6’dan yüzde 30.4’e
yükselmiĀtir. Benzer bir eØilim, 2001’de patlak veren ekonomik krizde de görülmüĀtür.

B

acinar@etik.com.tr

u yÜl OSTñM OSB tarafÜndan düzenlenen
iftar yemeðinde katÜlÜmcÜlara bir kitap
daðÜtÜldÜ. AldÜðÜmÜn ertesi gün okumaya
baðladÜðÜm ‘Sanayileímenin Gizli Tarihi’ adlÜ
kitap çok önemli iki ders içermekte.
Bir ülke düíünün:
Bu ülke, insanlarÜnÜn ABD ordusundan gelen
margarin, soya sosu ve biber ezmesiyle beslendiði bir dönemi yaíamÜí.
Bu ülkede 1961’de bir general askeri darbe ile
iktidara gelmií.
Bu ülkede iktidarÜ ele geçiren general bir süre
sonra sivilleímií ancak iktidarÜ bÜrakmamÜí. Bu
‘sivilleímií’ general 1972 yÜlÜnda ‘demokrasi
fazla geldi ayrÜca kuzeyden gelmesi muhtemel
komünizm tehlikesi var’ diyerek parlamentoyu
laðvedip kendisini ömür boyu devlet baíkanÜ
yapacak bir seçim ‘ayarlamÜí’.

Üniversite
mezunu kadànlar da evde
ÇalàĀmaya göre, kriz döneminde en çok ilkokul mezunlarà iĀgücüne katàldà, son bir yàlda ise
en çok ilköØretim ve üniversite mezunlarà eve
döndü. Ayràca kriz döneminde en çok 25-29 yaĀ
grubundaki kadànlar iĀgücüne katàldà, kriz sonrasànda ise en çok 35-39 yaĀ grubundaki kadànlar
iĀgücü dàĀànda kaldà.
ßlköØretim ve altà, lise ile üniversite mezunlarà
içinde iĀgücüne katàlmayan kadànlaràn oranlarà
ayrà olarak incelendiØinde, her eØitim seviyesinde Türkiye’de iĀgücüne katàlàma oranlarànàn

Avrupa’nàn yaklaĀàk yaràsà olduØu görüldü. Vasàņà çalàĀan olarak nitelendirilebilecek üniversite
mezunu kadànlaràn üçte biri iĀgücü dàĀànda yer
aldàØà tespit edildi. Kriz sàrasànda iĀgücüne katàlan ve kriz sonrasànda eve dönen kadànlaràn
çizdiØi bu tablo, son dönemde çalàĀma hayatànàn
üniversite mezunu kadànlar için cazibesinin kaybolduØuna dikkat çekti.
DeØerlendirmede, son dönemde iĀgücü dàĀànda
kalan üniversite mezunu kadàn sayàsànda görülen artàĀàn, ücretlerin Türkiye’de özellikle eØitimli kadànlaràn iĀgücüne katàlàmànda önemli rol
oynuyor olabileceØini akla getirdiØi belirtilerek
Āöyle denildi:
“Kadànlara düĀük ücret ödenmesi, kadànlaràn
iĀgücüne katàlàmànàn fàrsat maliyetini yükseltmektedir. Bu durum kadànlaràn, çalàĀmalarànàn
geri dönüĀünü yeterli görmeyerek, iĀgücüne
katàlàmdan vazgeçmeleriyle sonuçlanabilir.
Türkiye’de çalàĀan kadànlar için çocuk bakàm
imkânlarà ile esnek çalàĀma olanaklarànàn kàsàtlà
olmasà, bu unsurlaràn da kadànlaràn iĀgücüne katàlàmà önünde engel teĀkil ediyor olabileceØini
göstermektedir. Bu alandaki çalàĀmalaràn artàràlmasà ile Türkiye’nin yüksek ev kadànà oranlarànàn nedenleri daha iyi anlaĀàlabilecektir.”

gibiydi. Bu nedenle ülkelerin, íirketlerin ve
hatta bireylerin, deðiíimi gözlemlemesi, gücü
oranÜnda müdahil olmasÜ ve tutucu olmadan
bu deðiíime göre tavÜr almasÜ önemli olmuítu.

Sanayileímenin Gizli Tarihi ¹

Atilla ÇINAR
Makina Mühendisi
mÜí? Bugün Güney Kore ekonomide belirli bir
yolu almÜí ve zengin ülkeler arasÜna girmiíken
bizim ülkemiz hangi nedenlerle hala ‘kalkÜnma
yolunda bir ülke’ durumunda?
Kitap bir ölçüde bu sorulara verilebilecek en net
yanÜtÜ içeriyor:

“… Gerçekte Kore’nin bu dönemde yaptÜðÜ
íey, hükümet tarafÜndan özel sektöre danÜíÜlarak seçilen belirli endüstrileri; tarife korumasÜ,
sübvansiyonlar ve diðer türde devlet destekleriyle (örneðin, devlet ihracat kurumu tarafÜndan
saðlanan yurt dÜíÜ pazarlama bilgilendirme
hizmetleri) uluslar arasÜ rekabete dayanabilecek
Tarihler ve olaylar ne kadar tanÜdÜk geliyor deðil ölçüde ‘olgunlaíÜncaya’ kadar geliítirmek olmi? Tüm olup bitenler geçtiðimiz 50 yÜlda yamuítur. O dönemde Kore’de hükümet, bütün
íanmÜí ve son 50 yÜl çok yakÜn tarih sayÜlÜr.
bankalarÜn sahibiydi. Böylelikle ticaretin can
suyu olan krediyi yönlendirebiliyordu. Ülke
Bu, aynÜ kÜtada yer aldÜðÜmÜz bir ülkenin, 1950devlet mülkiyeti konusunda ideolojik olmaktan
1980 arasÜ neredeyse bizim ülkemiz ile aynÜ
ziyade pragmatik bir tavra sahip olmasÜna
kaderi paylaímÜí olan Güney Kore’nin hikayesi.
raðmen, kamu iktisadi teíebbüsleri (en iyi
Peki, belli bir dönemde benzer kaderi paylaían örneði çelik imalatçÜsÜ POSCO) bazÜ büyük
iki ülkenin yollarÜ 1980’den sonra nasÜl ayrÜlprojeleri doðrudan üstlendi. Eðer özel sermayeli

Bu diktatör baíkanÜn, kendi istihbarat teíkilatÜnÜn íefi tarafÜndan suikasta uðramasÜ ile ülkede
bir ‘bahar döneminin’ baílayacaðÜ düíünülmüí
ancak bu kez de bir baíka general 1980 yÜlÜnda sahneye çÜkÜp yeniden bir askeri hükümet
kurmuí.

2000’de yüzde 26.6 olan kadànlaràn iĀgücüne katàlàmà, 2001’de yüzde 27.1’e çàkmàĀ,
2002’de yüzde 27.9’a ulaĀtàktan sonra tekrar
düĀüĀe geçmiĀtir. Son küresel ekonomik krizin etkilerinin hissedilmesiyle ise 2007’de
yüzde 23.6 olan katàlàm oranà 2008-2011 yàllarà arasànda hàzla yükselerek yüzde 28.8’e
ulaĀmàĀtàr. Kriz etkilerinin haŅņediØi 2012
yàlànàn ilk çeyreØinde ise kadànlaràn iĀgücüne
katàlàm oranànàn yüzde 27.9’a gerilediØi görülmektedir.”

giriíimler iyi iíleri nedeniyle olumlu karíÜlanÜyor;
fakat önemli alanlara yatÜrÜm yapmaktan imtina
ediyorlarsa da hükümet, bu alanlarda kamu
iktisadi teíebbüslerini (KñT) bizatihi kurmaktan
çekinmiyordu…” (sayfa 22).
Yani herkes Güney Kore’nin liberal ekonomi ile
kalkÜndÜðÜnÜ söylüyorsa da, gerçek tam olarak
öyle deðilmií. Bizim hükümetlerimizin ‘zarar
eden KñT’leri satÜp kurtulmaya çalÜítÜðÜ bir dönemde Güney Kore hükümetleri bir yandan
büyük KñT’lere kalkÜnma için görev verip yeni
dönemsel misyonlar tanÜmlarken, bir yandan
da gerek gördüðü alanlarda yeni KñT’ler kurmaktan çekinmiyormuí.
DünyanÜn ve ülkemizin 1980’li yÜllarÜ bugün
yaíÜ 50’nin üzerinde olan konuyla ilgili herkesin
tanÜklÜðÜnda geçmiítir. O dönemler ünlü baíbakanÜmÜz merhum Turgut Özal ‘transformasyon’
devíirme terimini dilimize yerleítirmiíti. 1980’li
yÜllar gerçekten köklü deðiíikliklerin habercisi
bir dönemdi. Özellikle iletiíim teknolojilerindeki
geliímeler adeta yeni bir dünyanÜn ayak sesleri

1980’li yÜllara kadar aynÜ kaderi paylaíarak
gelmií benzer iki ülkenin, Güney Kore ve
Türkiye’nin büyük dönemece gelindiðinde
seçimlerini nasÜl yaptÜklarÜ sonuçlarÜ ile ortada.
Güney Kore bize göre daha doðru bir seçim
yapmÜí görünüyor.
Bu arada kendimize de haksÜzlÜk etmeyelim.
Güney Kore’yi Güney Kore yapan gerçekleri
öngören birçok yurtsever kamu yöneticisi,
iktisatçÜ ve bilim adamÜ 1980’lerden sonra bizim
ülkemizde de dile getirdi. Ama bu insanlarÜn
nasÜl ‘out’ olduklarÜnÜ ve bizim halkÜmÜzÜn onlarÜ
anlamaya çalÜímak yerine nasÜl özelleítirmeyi
bayrak yapan politikacÜlara sarÜldÜklarÜnÜ bir kez
daha hatÜrlamakta yarar var.
Bu kitabÜ çeviren, yayÜmlayan ve de bizlere
ulaítÜran taraflara bir kez daha teíekkür ederken, kitabÜn ikinci önemli dersini, yerimizin
sÜnÜrlÜ olmasÜ nedeniyle, bir sonraki sayÜya
bÜrakÜyorum.
(¹) Sanayileímenin Gizli Tarihi
Ha-Joon Chang
EPOS YayÜnlarÜ
ñngilizce’den çeviren: Emin Akçaoðlu
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øúsizlere 750 TL
maaú geliyor
ÇalÕúma BakanÕ Faruk Çelik, iúsiz gençleri iú sahibi
yapma konusunda “øúbaúÕnda e÷itim” adÕyla yeni bir
programÕ uygulamaya koyacaklarÕnÕ söyledi. Çelik,
tezgah baúÕnda çalÕúarak iú ö÷renecek bu kiúilerin 6 ay
süreyle devletten günlük 25 lira (aylÕk 750 TL) maaú
alaca÷ÕnÕ belirtti.
Çelik, düzenlediØi basàn toplantàsànda bakanlàØànàn çalàĀmalarà hakkànda
bilgi verdi. Çelik, iĀsizleri meslek sahibi yapmak amacàyla iĀbaĀà eØitim
programà baĀlatacaklarànà, bu uygulamayla vasàfsàz elemanà tezgah baĀànda eØiteceklerini ifade etti. Çelik, 6
ay sürmesi planlanan eØitim boyunca
katàlanlara günlük 25 lira ödeneceØini
ve sigortalarànàn yapàlacaØànà anlattà.
ßÿKUR’a kayàtlà iĀsizler arasàndan seçilecek kiĀiler, iĀi bizzat yerinde öØrenmek üzere iĀverene gönderilecek.
ßĀçi bu sayede hem iĀi öØrenecek hem
de iĀverene kendini kanàtlama fàrsatànà
elde edecek. Bu süre içerisinde maaĀà
devlet tarafàndan karĀàlanacak. Çelik, programàn bütçesi
konusunda bir tavan
belirlemediklerini, yetersiz kaldàØà takdirde
kaynaklaràn artàràlabileceØini bildirdi.

kaçàndàØàna iliĀkin iddialaràn anàmsatàlmasà üzerine Çelik, bugüne kadar
11 milyon 600 bin kiĀinin gelir testi
yaptàrdàØànà, 8 milyon 45 bin kiĀinin
priminin devlet tarafàndan karĀàlanacaØànà söyledi. Çelik, “Önümüzdeki
dönem içerisinde kendilerine birkaç
kez iĀ sunduØumuz ve mesleki eØitim
imkânà saØladàØàmàz yeĀil kartlàlar,
çalàĀmama konusunda bir direnç gösterirlerse yeĀil kart imkânàndan mahrum olacaklardàr” dedi. Kàdem tazminatà tartàĀmalaràna da deØinen Çelik,
yàllardàr tartàĀma konusu olan kàdem
tazminatànà, Meclis’te görüĀülmeyi
bekleyen Toplu ßĀ ßliĀkileri Yasasà
çàkmadan gündeme almayacaklarànà
söyledi.

Primler
devletten
Çelik, meslek kurslarà için iĀçilere ödenen günlük 15 liralàk
harçlàØàn da 20 liraya
çàkartàldàØànà söyledi.
Ancak bu kurslar daha
kàsa sürede tamamlanàyor. YeĀil kartlàlaràn
çalàĀmaktan

ÇalÕúma BakanÕ
Faruk ÇELøK

Yeni OSB’ye 132 müracaat

K

onya Sanayi Odasà BaĀkanà Tahir Büyükhelvacàgil, MÜSßAD
Konya ÿubesi GeniĀletilmiĀ
Yönetim Kurulu toplantàsàna konuk oldu.
Tahir Büyükhelvacàgil, ilk olarak Konya
OSB’de yaĀanan geliĀmelere deØindi. Büyükhelvacàgil, Yeni OSB için 132 civarànda müracaat dosyasà alàndàØànà belirtti.
Yeni TeĀvik Sistemi hakkànda da bilgi veren BaĀkan Büyükhelvacàgil, “61 kriterde
Āehirlerin geliĀmiĀlik endeksine göre yapàlàyorlardà. Biz ne olduysa anlayamadàk.
Konya daha önce 3. TeĀvik bölgesindeyken, Āimdi 2. Bölgede. Burada önemli
olan stratejik yatàranlaràn teĀviki, bunlaràn tamamen Āartlarà ayrà. Aslànda yeni

teĀvikte istenen kalkànma ajanslarànàn
olduØu yapàydà. TR52 olarak 3. Bölgede
geçiyorduk aynà kriterde kalsaydàk deØiĀmezdi. Bana göre Konya’nàn 4. Bölgede
olmasà gerekiyordu. Biz gerekli mercilere
taleplerimizi ilettik” dedi.
Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkànda
görüĀlerini belirten Büyükhelvacàgil,
“Konya’da çeĀitli çalàĀmalar yaptàk. Kanun tasaràsà hakkànda çok çalàĀtàk. BaĀka
iller bizim kadar ticaret kanunu hakkànda
birlik ve beraberlik içerisinde çalàĀàlmadà.
Yeni Kanunda Hapis maddeleri düzenledi. Ticaret sicilinin tutulmasàndaki sorumluk, denetçilerin bulunmasà ile ilgili maddelerde deØiĀik bekleniyor” diye konuĀtu.
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OSTßM “HürkuĀ” olmayà anlattà
OSTøM OSB Bölge Yönetimi her yÕl oldu÷u
gibi bu yÕl da geleneksel olarak düzenledi÷i iftar
yeme÷i ile önemli konuklarÕ a÷ÕrladÕ. Her yÕl iftar
daveti için farklÕ bir tema seçen OSTøM’in bu yÕlki
temasÕ “Hürkuú olmak”tÕ.

O

STßM Organize Sanayi Bölgesi’nin
her yàl geleneksel olarak düzenlediØi iftar daveti bu yàl da Ankara iĀ,
sanayi, politika ve sivil toplumunun önemli isimlerinin katàlàmàyla gerçekleĀtirildi.
OSTßM Lale Restoran’da gerçekleĀtirilen
iftara katàlan isimler arasànda Ankara Vali
Yardàmcàsà Mahmut Yàldàràm, Yenimahalle Belediye BaĀkanà Fethi YaĀar, ASO
BaĀkanà Nurettin Özdebir, ATO BaĀkanà
Salih Bezci, AKP KàrĀehir Milletvekili Abdullah ÇalàĀkan, AKP Ankara Milletvekili
Prof. Dr. Emrullah ßĀler, CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, BirleĀmiĀ Milletler
Türkiye Mukim Temsilcisi Shahid Najam,
SSM MüsteĀar Yardàmcàsà Sedat GüldoØan,
SSM SanayileĀme Daire BaĀkanà Bilal AktaĀ, Ekonomi BakanlàØà MüsteĀar Yardàm-

càsà Cemalettin Damlacà, ÇalàĀma ve Sosyal
Güvenlik BakanlàØà MüsteĀar Yardàmcàsà
Mustafa Konuk, Yenimahalle ßlçe Emniyet
Müdürü Mahmut Çetin, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, Yàldàràm Beyazàt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin DoØan, Tapu Kadastro
Genel Müdürü Davut Güney, THY Genel
Müdür Yardàmcàsà Halil Tokel, Roketsan
Genel Müdürü Nevzat ÇaØlayan, FNSS
Genel Müdürü Nail Kurt, TAI SanayileĀme
Operasyonlarà BaĀkanà Naki Polat, Aselsan
Strateji Yönetim Direktörü Baki ÿensoy,
Rekabet Kurumu BaĀkanà Prof. Dr. Nurettin Kaldàràmcà, ORSßAD BaĀkanà Özcan
Ülgener, OSßAD BaĀkanà Adnan Keskin,
Çàrak EØitim Vakfà BaĀkanà ßbrahim Karakoç ve AKP Ankara ßl BaĀkanà Murat Al-

OSTøM iftarÕ ve bir kitap
ìefik ÇALIìKAN
OSTñM YatÜrÜm A.ì. Finans Koordinatörü

Allah, aklÜnÜ iíletmeyenlerin üzerine pislik yaðdÜrÜr. (Yunus 100)

O

STñM Organize Sanayi
Bölgesi’nin geleneksel iftarÜ 3
Aðustos 2012’de yapÜldÜ. OSTñM
ñftarÜnÜn özelliði ayrÜca bir konusunun
olmasÜdÜr ve bu konu mutlaka üretim
ve paylaíÜm odaklÜ olacaktÜr. Bu iftarÜn
konusu da ülkemiz kalkÜnma amentüsünün sorgulanmasÜ idi. ñftarda Vecihi
Hürkuí’un yaíamÜ anlatÜldÜ. YaklaíÜk
90 yÜl önce OsmanlÜnÜn son dönemi ve
cumhuriyetin ilk yÜllarÜndaki o gerilimli
ortamda ülkemizde nasÜl bir uçak sanayinin olduðu, nasÜl giriíimler yapÜldÜðÜ,
elde edilen baíarÜlar, karíÜlaíÜlan zorluklar giriíimci Vecihi Hürkuí odaklÜ
olarak katÜlÜmcÜlara sunuldu. Ülkemiz
kalkÜnmasÜ için bu iíin pratik yönüydü.
Ancak iftarda bir de kitap daðÜtÜldÜ. Kore
asÜllÜ, ñngiltere’de kalkÜnma iktisadÜ alanÜnda önemli profesörlerden olan HaJoon CHANG’Ün “Sanayileímenin Gizli
Tarihi” (Epos YayÜnlarÜ) adlÜ kitabÜ tüm
katÜlÜmcÜlara hediye edildi. Bu kitap da

parslan yer aldà.
OSTßM OSB’de faaliyet gösteren sanayicilerin de katàldàØà iftaràn bu yàlki temasà
Türk havacàlàk tarihinin en önemli isimlerinden Vecihi HürkuĀ’tu. ßftaràn ardàndan
katàlàmcàlara hitaben bir konuĀma yapan
OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn bu yàl
neden “HürkuĀ olmak” temasàyla bir araya
geldiklerini anlattà.
“OSTßM olarak her yàl bu güzel güne ilaveten bir tema belirliyoruz” diyen Aydàn,
genel olarak OSTßM’in temasànàn zaten
yerli ve milli üretim olduØunu belirtti. Bu
temayà hiç deØiĀtirmediklerini söyleyen
Aydàn Vecihi HürkuĀ hakkànda da Āunlarà
söyledi:
“Biz yerli üretimin ve milli üretimin önemini fark ettirmeye çabalàyoruz. Bu her zaman çok fark edilmiyor, her zaman çok hissedilmiyor. Bu nedenle biz her ortamda, her
platformda bunun vurgulanmasànàn gerekli
olduØuna inanàyoruz. GeçtiØimiz yàllarda
Somali’yi gündemimize almàĀtàk, bir önceki yàl da Türkiye’nin uçak sanayisine imza
atmàĀ bir gizli kahramanà, Nuri DemiraØ’à
iĀlemiĀtik. Biliyorsunuz Türkiye’de bir
eØitim uçaØà tasarlandà, üretildi ve BaĀbakanàmàzàn katàlàmàyla TUSAÿ tesislerinde

ülkeler tarafÜndan yazÜlan reçeteleri doðru kabul ettikleri için inatla o reçeteleri
uygulamaya çalÜítÜklarÜnÜ ve halklarÜnÜ
sefalete ve baskÜya maruz bÜraktÜklarÜnÜ
belirtmektedir.
kalkÜnmanÜn teorik yönünü katÜlÜmcÜlara
Diðer taraftan yazar, az geliímií ülanlatÜyordu.
kelerdeki aydÜn ve yöneticilerin akÜl
Bu yazÜmda kitabÜn içeriðinden bahtutulmasÜnÜ pratik ve teorik bazda ortasedeceðim. Ülkeyi yönetenlerin birinci
ya koyan örnekler vermektedir.
görevi, vatandaílarÜnÜn refah seviyesini
Serbest piyasa, özelleítirarttÜrmaktÜr. Dünyada vatandaílarÜnÜn
me, hizmet sektörüne
refah seviyesini arttÜrmÜí iki elin paraðÜrlÜk verme, baðÜmmaðÜnÜ geçmeyecek sayÜda geliímií
sÜz merkez bankasÜ,
ülke vardÜr. Bu ülkeler refahlarÜnÜ nasÜl
serbest ticaret, patent
arttÜrmÜí da diðerleri arttÜramamÜítÜr.
haklarÜ, enflasyon,
Yazar, geliímií ülkelerin geliímemií
yüksek faizler, rant, kur,
ülkeleri sömürdüðünü ve kurduklarÜ
KñT’ler, rüívet, yolsuzuluslararasÜ kuruluílarla az geliímií ülluk, kültür, hukuk düzeni,
keleri az geliímiíliðe mahkûm ettiðini,
bu mahkûmiyettin ancak ve ancak gelií- karíÜlaítÜrmalÜ üstünlükler
mií ülkelerin nasÜl geliítiklerinin tarihsel teorisi, eðitim, ihracat, yaolarak iyi anlaíÜlmasÜ ile aíÜlabileceðini, bancÜ sermaye gibi kalkÜnma
iktisadÜnÜn önemli kurum ve
20. YüzyÜlÜn ikinci yarsÜnda ve sonuna
süreçlerinin geliímií ülkelerce
doðru geliíen Japonya, Kore, Çin, Maaz geliímií ülke aydÜn ve yönelezya, Honk Hong, Singapur gibi ülkelerin geliímií ülkelerin dediklerini deðil, ticilerinin zihnine nasÜl enjekte
ettirildiðini ilginç tarihi ve güyaptÜklarÜnÜ yaparak az geliímiílikten
kurtulduklarÜnÜ tarihi ve günümüz verile- nümüz verileri ile anlatmaktadÜr.
Günümüz az geliímií ülkelerin
rini kullanarak ispatlamaktadÜr.
aydÜn ve yöneticilerinin gönüllü köleye
Yazar, geliímií ülkelerin az geliímií
ülkeleri akÜl tutulmasÜ içine soktuðundan nasÜl çevrildiðini ve ülkelerini iítah ve
bahsetmektedir. AkÜl tutulmasÜ, sebep ile kararlÜlÜkla nasÜl sömürttüklerini anlatsonucun karÜítÜrÜlmasÜdÜr. Hâlbuki ancak maktadÜr.
Geliímií ülkelerin ve bunlarÜn kurduiíleyen bir akÜlÜn az geliímiílik zincirini
kÜrabileceðini söylemektedir. Az geliímií ðu kurumlarÜn geliímekte olan ülkelere
yazdÜklarÜ reçetelerin aslÜ astarÜnÜn olülke aydÜn ve yöneticilerinin geliímií

hangardan çàkàĀà yapàldà. Bu Türkiye için
çok önemliydi. Neden? Bugün temasànà
inceleyeceØimiz Vecihi HürkuĀ bu uçaØà
hemen hemen 100 yàl önce uçurmuĀtu. Türkiye Cumhuriyeti 100 yàl önce semalarànda
kendi uçaØànà uçurmuĀ bir ülkedir. Bakàn
100 yàlàn sonunda tekrar yeniden tasarladàk,
yeniden ürettik ve uçuĀa hazàr hale getirdik.
Bu arada bir Āeylerin kaybolduØunu anlamamàz lazàm. Yani geçen bu 100 yàl içinde
çok Āey kaybettik. Bu nedenle biz Vecihi
HürkuĀ’u hatàrlamak ve hatàrlatmak istedik.”
Gecenin temasàna uygun olarak iftar alanàna getirilen, TAI tarafàndan yapàlan Vecihi HürkuĀ’un ilk uçuĀunu yaptàØà uçaØàn
birebir maketi katàlàmcàlar tarafàndan ilgiyle
incelendi.
ßftar programànda ayràca Kore asàllà,
ßngiltere’de kalkànma iktisadà alanànda önemli profesörlerden olan Ha-Joon
CHANG’àn “SanayileĀmenin Gizli Tarihi” (Epos Yayànlarà) adlà kitabà daØàtàldà.
Türkçe’ye çevirisi Gazetemiz yazarlaràndan
Doç. Dr. Emin AkçaoØlu tarafàndan yapàlan bu kitabà OSTßM Yatàràm A.ÿ. Finans
Koordinatörü ÿeŅk ÇalàĀkan gazetemiz için
yorumladà:
madÜðÜ ve yazÜlan reçetelerin bu ülkeleri
geliítirme yönünde deðil, geliítirmemek
için olduðunu somut delillerle ortaya
koymakta yazar. KalkÜnmanÜn sonuçlarÜ olan birtakÜm kurum ve süreçleri
kalkÜnmanÜn sebebiymií gibi sunmanÜn
iyi niyetli olmadÜðÜnÜ tüm kitap
boyunca yazar ispatlamÜí bulunmaktadÜr.
Yazar, kalkÜnma için geliímií ülkelerden medet ummanÜn nafile caba olduðunu, kendi kendinize karar
vererek zor yolu tercih
etmediðimiz sürece
geliímií ülkelerin asla
yukardan merdiven
uzatmayacaklarÜnÜ,
hatta alttan uzatÜlmaya çalÜíÜlan merdivenin de geliímií
ülkelerce itileceðini,
tarihi verilerle ve teorik
çerçeve ile kitabÜnda ortaya koymuí bulunmaktadÜr. Bu kitabÜ özellikle
ekonomi bürokrasimizin okumasÜnÜ kime
daha yakÜn durduklarÜnÜ anlamalarÜ için
tavsiye ediyorum.
“Siz kendi halinizi deðiítirmedikçe Allah sizin halinizi
deðiítirmeyecektir.”(Rad 13/11)
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HÜRKUÿ’un Hikayesi
önce uçaØànà teslim etmemek için yaktà.
Nargin adasàndaki bir yàllàk esaretinin
ardàndan Azeri Türkleri’nin yardàmàyla
adadan yüzerek kaçtà.
1920’de Kuvva-i Hava-ßyeci arkadaĀlaràyla birlikte “sivil tayyareci” olarak kurtuluĀ savaĀàna katàldà.
1922’de kurtuluĀ savaĀànda son uçuĀu
gerçekleĀtiren HürkuĀ, 3 takdirname alarak kàrmàzà Āeritli ßstiklal Madalyasà kazandà.
“Savaú sonrasÕ øzmir Seydiköy’de yeni
tayyarecileri e÷itmeye baúladÕm. Savaúta
çekilen yokluklarÕ gidermek amacÕyla havacÕlÕ÷Õ millileútirme düúüncelerim de bu
dönemde baúladÕ”*

HürkuĀ’un sevdasà
Vecihi Feham 1896’da ßstanbul’da doØdu.
Tophane sanat okulunu bitirdi.
1912 de Balkan Harbine katàldà, harbin
sonunda Beykoz Serviburun esir kampà
kumandanà oldu.
1914 yàlànda ßstanbul-Kahire seferinde
Fethi, Nuri ve Sadàk Beylerin Āehit olmalaràndan çok etkilenerek teyyareci olmaya
karar verdi.
“Yeúilyurt Tayyare Makinist Mektebi’ni
Küçük Zabit olarak bitirip Makinist olarak Ba÷dat cephesine gönderildim, orada
uçak kazasÕnda yaralanarak østanbul’a
döndüm. Bu kaza beklenildi÷i gibi kolumu kanadÕmÕ kÕrmadÕ, tam tersine kanatlanmak istedim ve pilot olmaya karar
verdim. Bu karar beni tam 50 yÕl göklere
ba÷ladÕ.”*
1916’da pilot olarak ilk uçuĀunu gerçekleĀtirdi ve aynà yàl pilot diplomasànà aldà.
1917 yàlànda Kafkas cephesine 7. Tayyare BölüØü’ne atandà ve uçak düĀüren
ilk pilot oldu. Bir hava savaĀànda yaralanarak düĀünce Ruslar’a teslim olmadan

HürkuĀ’un kanatlanàĀà
KurtuluĀ savaĀànda deØiĀik marka,
modelde uçakla uçan ve gerektiØinde
bunlarà tamir ederek test uçuĀlarà yapan
HürkuĀ’un zihninde ve kalbinde, özellikle kurtuluĀ savaĀànda bizzat tanàk olduØu
malzeme sàkàntàsà neden kendi uçaØàmàzàn olmadàØà sorusunu uyandàrmàĀtàr.
Bu sorularàn cevabànà ise icatçà ve giriĀimci ruhuyla 1924 yàlànda ilk Türk uçaØànà yaparak verecektir.
Ve bu tarihten itibaren Vecihi
HürkuĀ’un kahramanlàklarla dolu pilotluk
hikâyesinin yanàna dik yokuĀlar ve engellerle dolu “giriĀimcilik” hikâyesi eklenir.
Vecihi kararlàdàr. Dik yokuĀlarà ve engelleri “kanatlaràyla” aĀacaktàr.
1923’te Hava Kuvvetleri MüfettiĀi Albay Muzaffer Bey’in tamir ederek uçurduØu uçaklardan birine “Vecihi” adànà
vermesiyle cesaretlenir ve uçak yapma
projesini sunarak yapàmà için onay alàr.
“ilk uça÷Õm Vecihi K6 uça÷ÕmÕn tasarÕmÕ ve yapÕmÕna HalkapÕnar Tayyare
Atölyesi’nde baúladÕm. TasarÕm kriterlerim;

1.

Tayyarenin nakil ve monte iúlemini
en az zamanda, en az el iúi ile mümkün kÕlmak,
2. Keúif tayyaresi olmasÕna ra÷men
hÕzÕnÕ 200 kilometrenin üstüne çÕkarmak ve tÕrmanma kabiliyetini
kaybetmemek,
3. Savunma silahlarÕnÕn kolaylÕkla
kullanÕlabilmesi için görüú vasfÕnÕ
yükseltmek ve manevra kabiliyeti
temin etmek.
(yazÕ ile VECøHø K6 1- ekonomik 2- 200
km hÕz 3-tÕrmanma kabiliyeti 4-yüksek
görüú ve manevra kabiliyeti)
Bu kriterler dünya havacÕlÕ÷Õna adeta
bir meydan okumaydÕ”*
14 ayda tamamlanan Vecihi K6 uçaØà
1924 yàlànda uçuĀ sertiŅkasà almaya hazàr
hale gelmiĀ ancak yeterli teknik personel bulunamadàØà için iĀlem gecikmiĀtir.
Sonunda teknik ekibin baĀkanà “Vecihi
biz sana bu lisansà veremeyiz uçaØàna
güveniyorsan atla, uç ve bizi de kurtar”
sözü üzerine Vecihi ilk tecrübe uçuĀunu
28 ocak 1925 tarihinde 15 dakika havada kalarak yapar ve emniyetli bir Āekilde
yere iner. Bu tecrübe uçuĀunun o zamanki
standartlara uygunluØunu ve yapàlan iĀin
büyüklüØünü Vecihi HürkuĀ’ un Āu sözleri anlatàr:
“ùimdi boúlukta uçuyorum, berrak semada... Kendi elimle, kendi kafamla yaptÕ÷Õm kanatlar üzerindeydim. Süratim 180
kilometrelere yükselirken tayyarem tok ve
hÕrçÕn tÕrmanÕúÕna devam ediyordu. Bu
sürat bizdeki mevcut tayyarelerin hiç birinde yok. Kumanda hassasiyeti çok iyi,
süreli yapabildi÷im manevralar tayyaremin itaatinin tam oldu÷unu do÷ruluyordu. Uzun zaman kullanÕlmÕú bir tayyarede uçuyor gibiydim. 15 dakikadan sonra
normal bir uça÷Õn hassasiyetiyle indim ve
kendimi etrafÕmÕ kuúatan arkadaúlarÕmÕn
omuzlarÕnda buldum.”*

HürkuĀ’un savaĀlarà
ßzin almadan uçtuØu için cezalandàràlànca, istifa ederek hava kuvvetlerinden
ayràlàp Ankara’ya gider ve kurulmakta
olan Türk Tayyare Cemiyeti’ne (T.T.C.)
katàlàr.
Gazi Mustafa Kemal’in “ßstikbal göklerdedir...” sözüyle havacà bir kuĀak
yetiĀtirmek için kurulan Türk Tayyare
Cemiyeti, halkàn baØàĀlarà ile yaĀayan
bir kuruluĀ olacaktà. Bunun için bir okul
açmak, milli bir hava sanayi kurmak amacàndaydà. HürkuĀ, yaptàØà uçaØànà geri
alàp, T.T.C.’nin baØàĀ toplama faaliyetlerinde kullanarak halka havacàlàk sevgisini
aĀàlamak istiyordu ama uçaØànà geri almayà baĀaramadà.
Bu arada HürkuĀ, Avrupa havacàlàØànà incelemek için bir heyetle ikinci kez
Avrupa’ya gider.
Potez 25 tipindeki rekor tayyaresiyle
akrobasi uçuĀundan sonra fabrika tarafàndan Atlantik Okyanus geçiĀ uçuĀu yapmasà için teklif yapàlàr, fakat Fransàz Aero
Kulübü’nün baskàsà ile teklif geri çekilir.
Türkiye’ye dönüĀte 19 Ekim 1925’de
Tayyare Cemiyeti Yönetim Kurulu istifa
etmiĀ, cemiyetin tasarà ve projeleri suya
düĀmüĀtür. Elindeki tayyare, vasàta ve
elemanlarà hava kuvvetlerine verilerek
havacàlàkla ilgisi kesilmeye çalàĀàlàr.
Milli Savunma BakanlàØà, Kayseri’de
Tayyare Onaràm ve Motor Anonim ÿirketi (TOMTAÿ) adànda bir fabrika kurmak için anlaĀàr. HürkuĀ, TOMTAÿ’àn
tekliŅni kabul ederek Almanya’ya gider.
HürkuĀ, Almanya’da Junkers A.20 tayyarelerinde bazà noksanlàklar bulur, onlaràn
düzeltilmesi ile Junkers A.35’lerin yapàmànà da üstlenir.
18 Temmuz 1926’da telgraņa memlekete çaØràlàr, Junkers A.35’in satàn alànmasà için tecrübe uçuĀu istenir. Junkers
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bu uçuĀun özellikle HürkuĀ tarafàndan
yapàlmasànà, uçaØànàn zamanàn en modern ve yüksek ateĀ kudretinde iki kiĀilik
av tayyaresi, savaĀta her tarafa ateĀ saçabilme gücü olduØunun kanàtlanmasà için
Fransàzlaràn gözde uçaØà Nieuport Delage
ile savaĀànà ister. 1 AØustos 1926 da temsili savaĀ yapàlàr, savaĀà Junkers A.35 ile
HürkuĀ kazanàr.
HürkuĀ yurda döndükten sonra, TOMTAÿ emrinde biri 14 kiĀilik 3 motorlu
Junkers G.24, diØeri altà kiĀilik tek motorlu Junkers F.13 yolcu tayyareleriyle Ankara - Kayseri arasànda ulaĀàm uçuĀlarà
yapar.
Tarih 1927’dir… HürkuĀ’un bu uçuĀlarànàn, yurdumuzda ilk hava yollarà uçuĀlarà olduØu düĀünülebilir
16 Eylül 1926 tarihinde Türkiye’de ilk
paraĀüt gösterisi Ankara’da yapàlàr. Vecihi HürkuĀ’un kullandàØà Junkers F - 13
uçaØàndan Alman paraĀütçü Heinke’nin
700 m irtifadan yaptàØà 178. atlayàĀànà Ankaralàlar Gazi Mustafa Kemal ile birlikte
izlerler.
Milli havacàlàØàmàz için güzel bir baĀlangàç olan TOMTAÿ’àn 1928 yàlànda
iņas etmesi üzerine HürkuĀ, Türk Hava
Kurumu’ndaki eski görev yeri olan Teknik ÿubeye döner.
1930 yàlà Sanayi Kongresi Ankara’da
toplanmàĀ, Halkevi’nde de Yerli Mallar
Sergisi açàlmàĀtàr. HürkuĀ burada yerli
malà uçaklarànàn resim ve maketleri ile
üstten kanatlà kapalà kabinli Vecihi K-XI
tipi uçak modelinin minyatürünü sergiler
ve büyük ilgi görür. Kurumda boĀ durmaz, yeni uçak model ve tiplerini tasarlamaya devam eder.
1930 yàlà yàllàk iznini iki ay ücretsiz
olarak uzatàp Kadàköy’de bir keresteci
dükkânànà kiralayarak, üç ay içinde ilk
Türk sivil uçaØànà, aslànda ikinci uçaØà
Vecihi XIV uçaØànà inĀa eder. ßlk uçuĀunu
27 Eylül 1930’da Kadàköy Fikirtepe’de
büyük bir kalabalàk ve basàn topluluØu karĀàsànda yaparak uçaØà ile birlikte
Ankara’ya döner ve Ankara üzerinde bir
gösteri yapar. BaĀbakan ßsmet ßnönü ve
bazà komutanlar tarafàndan uçaØà incelenerek tebrik edilir ve uçabilirlik sertiŅkasà
verilmesi için ßktisat BakanlàØà’na müracaat ederek müsaade istenir.
14 Ekim 1930’da, “Tayyarenin teknik
vasàņarànà tespit edecek kimse bulunmadàØàndan gereken vesika verilmemiĀtir”
cevabà üzerine uçak Ankara’da sökülür,
Demiryolu vagonlarà ile HaydarpaĀa’ya,
Sirkeci’den de Prag’a gönderilir.
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Kurumu’nda da yönetim deØiĀmiĀ, vazifeleri baĀkalaràna verilmiĀti. O günkü koĀullarda teknik imkânàn olmadàØà Van’a
tayin edilir. Bunun üzerine istifa ederek
yine kurumdan ayràlàr.

HürkuĀ’un yalnàzlàØà

HürkuĀ 23 Nisan 1931’de Çekoslovakyalà yetkililer tarafàndan civardaki bir
gazinoda düzenlenen bir törenle, baĀköĀesinde “YaĀasàn Türk TayyareciliØi”
yazàlà bir pankartla onurlandàràlarak uçuĀ
müsaadesini alàr.
Bu arada Türk Hava Kurumu yeni bir
turne planlar. Ankara’dan baĀlayan uçuĀ
Aksaray, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, MuØla, Aydàn, Denizli, UĀak, EskiĀehir, Adapazarà, ßzmit ve YeĀilköy’de
tamamlanàr. UçuĀ büyük bir baĀaràyla
tamamlanmàĀtàr. Kurum Āubeleri baØàĀlarla zenginleĀmiĀtir ama 3 Kasàm 1931
tarihli telgraņa büyük yardàmcàsà makinisti Hamit’in iĀine son verilir. HürkuĀ’a
ödenen uçuĀ tazminatà kesilerek Vecihi
XIV uçaØà uçuĀtan men edilir. Bundan
sonraki uçuĀlaràn Milli Savunma BakanlàØà tarafàndan verilecek uçakla gerçekleĀtirileceØi bildirilir. Bu durum HürkuĀ’un
kurumdan tekrar ayràlmasàna neden olur.
Gezileri sàrasànda gençlikte oluĀturduØu
uçma sevgisi ile bir havacàlàk okulu açmayà düĀünür. 21 Nisan 1932’de ßlk Türk
Sivil Havacàlàk Okulu’nu kurar. ßkisi kàz
olmak üzere 12 öØrenci kaydolur.
27 Eylül 1932’de eØitim ve öØretime
baĀlanàr. Okulun gayesi Türk gençliØini
havacàlàØa alàĀtàrmak, tayyareci kuĀaklar
yetiĀtirerek Türkiye Cumhuriyeti hava
ordusunun yedek gücü olmaktàr.

1933’te, ruhu idealist dimaØà realist
büyük Türk giriĀimcisi Nuri DemiraØ,
bir tayyare yapàmà için HürkuĀ’a 5.000
TL verir ve adà “Nuri Bey” olan “Vecihi
XVI” kapalà kabin uçaØà Türk havacàlàk
tarihindeki yerini alàr.
Aynà yàl tek satàhlà “Vecihi XV” uçaØà
da inĀa edilir ve 30 AØustos 1933’de iki
Vecihi XIV, iki tane Vecihi XV ve Nuri
Bey Vecihi XVI uçaklarà ile öØrencileri,
ßstanbul göklerinde gösteri uçuĀu yapar.
Okulda, bir de “Vecihi SK-X” adlà, uçak
motoru ile çalàĀan deniz botu yapàlmàĀtàr.
ÖØrencilerinden Sait Bayav, TevŅk Artan, Muammer Öniz, Osman Kandemir,
ilk kadàn tayyarecimiz Bedriye Gökmen
ve kàzà (yeØeni) Eribe yalnàz uçmayà baĀarmàĀlardàr. Vecihi Sivil Tayyare Okulu
parasal sorunlardan ve yetiĀtirdiØi öØrencilerin diplomalaràna denklik verdirememiĀ olmasàndan kapanmàĀtàr.
“1935 yÕlÕ baúlarÕnda Türk Hava Kurumu BaúkanÕ Fuat Bulca, ça÷rÕlÕ olarak
Rusya’ya gider. Orada sivil havacÕlÕ÷Õn
durumunu görür ve dönüúünde Atatürk’e
anlatÕr. Atatürk, gezdi÷i her yerde kendisini havadan saygÕyla izleyen, gazetelerdeki yazÕlardan izledi÷i Hürkuú hakkÕnda
da Fuat Bey’den bilgi ister. AldÕ÷Õ cevaplar karúÕsÕnda Büyük AtamÕz: “Ya, öyle
mi? O halde Türk Kuúu namÕ ile yeni bir
çalÕúma yolu açÕn ve Vecihi’den faydalanÕn!” emrini verir.”*
HürkuĀ Ankara’ya çaØràlarak baĀöØretmen sàfatàyla amatör gençleri çalàĀtàrmaya baĀlar.
Türk Hava Kurumu, 1937 sonbaharànda mühendislik eØitimi için HürkuĀ’u
Almanya’ya gönderir. Vecihi HürkuĀ,
Weimar Mühendislik Mektebi’ne ihtisas
sànàfàndan baĀlatàlmàĀ, bir buçuk yàl sonra
da mezun olmuĀtur.
“27 ùubat 1939’da Tayyare Makine
Mühendisli÷i diplomamÕ aldÕm. Ancak
kendi ülkemin yetkililerinin “iki yÕlda mühendis olunmaz” gerekçesiyle vermedi÷i
“Tayyare Mühendisli÷i Ruhsatnamesini”
DanÕútay kararÕ ile kabul ettirebildim.”*
Ne yazàk ki tam bu sàrada Türk Hava

1942 Yàlànda “Vecihi Havada” kitabànà
yayànlar. Havacàlàktan uzun bir ayràlàktan
sonra 1947’de Kanatlàlar BirliØi’ni kurar
ve aynà adà taĀàyan dergiyi 12 sayà çàkaràr
ancak büyük çoØunluØu üniversite öØrencileri olan Kanatlàlar BirliØi fazla yaĀayamaz.
1951’de beĀ arkadaĀàyla birlikte havadan zirai ilaçlama yapmak üzere “Türk
Kanadà” adà ile bir Āirket kurar ancak
ortaklaràyla çàkan anlaĀmazlàklar üzerine
HürkuĀ, haklaràndan vazgeçerek Āirketten
ayràlàr.
6 AØustos 1954’de “40. Hizmet Yàlà”nà
kutlamak için YeĀilköy Uluslararasà
Havaalanà’nàn salonunda “Türk Havacàlar Bayramà” adàyla bir jübile yapàlàr.
29 Kasàm 1954’de HürkuĀ Hava
Yollarà’nà kurar. Türk Hava Yollarà’nàn
seferden kaldàrdàØà uçaklardan sekiz tayyare Ziraat Bankasà’ndan kredi ile satàn
alànmàĀtàr. Bir takàm güçlüklerle uØraĀarak hava yollarànàn sefer yapmadàØà yerlere seferler koyarak, izin vermediklerinde gazete taĀàyarak çalàĀmak ister, ama
kazalar, kaçàràlmalar, sabotajlar sonunda
HürkuĀ Hava Yollarà’nàn uçaklarà uçuĀtan men edilir. Buna raØmen elinde kalan
son uçaØànà (TC-ERK) da Maden Tetkik
Arama Enstitüsü’nün emrinde kullanarak
Güney DoØu Anadolu’da toryum, uranyum ve fosfat arayarak zor doØa koĀullarànda çalàĀàr.
Gözleri ve kalbi göklerde olan Vecihi
HürkuĀ, insanlaràn aya ayak basmak üzere dünyadan ayràldàØà gün olan 16 Temmuz 1969 tarihinde Gülhane Askeri Tàp
Akademisi Hastanesi’nde hayata gözlerini yumarken, kendi aklà ve elleriyle yaptàØà ama ufuklarà göremeyen hoyrat eller
tarafàndan kanatlarà kàràlan tayyarlerinin
aØàr borçlarà nedeniyle vatana hizmet tertibinden Āahsàna baØlanan maaĀà bile haciz altàndaydà.
* **

“HÜRKUÿ” olmak
GezdiØi yabancà ülkelerde havacàlàØa
nasàl baĀladàklarànà, nasàl atölyeler yaptàklarànà çok iyi biliyordu. Her Āeyden önce
milli inanç ve teĀvik bu yoldaki baĀarànàn
tek çaresiydi. O da muvaffak olmak için
buna muhtaçtà.
Elimizden alànamayacak tek özgürlük
tavràmàzà seçme özgürlüØüdür…
Vecihi HürkuĀ, bundan 88 yàl önce ülkesini kanatlandàrarak soyadànà hak etti…
Onun özgürlüØü Milli baØàmsàzlàØa giden tek yolun milli üretimden geçtiØine
olan inancàna ömrünü vakfetmekti.
Çünkü baĀkalarànàn kanatlaràyla uçmaya
çalàĀanlar HürkuĀ olamazlar…
*Bu bölümler Vecihi HürkuĀ’un anàlaràndan alàntàdàr.
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“Sivil offsetle cari açÕk
yarÕ yarÕya azalÕr”
OSTøM OSB BaúkanÕ Orhan AydÕn Dünya Gazetesi Ankara Temsilcisi Ferit Parlak’Õn sorularÕnÕ yanÕtladÕ. Sohbetin ana temasÕ
OSTøM’in ana temasÕyla aynÕydÕ; yerli üretimin arttÕrÕlmasÕ… Bu noktada özellikle offset uygulamasÕnÕn altÕnÕ çizen ve Sivil
offset uygulamalarÕna iliúkin Ekonomi BakanlÕ÷Õ tebli÷inin uygulanmadÕ÷ÕnÕ kaydeden AydÕn, tebli÷de ‘sivil alÕmlarda da offset
uygulamasÕ yapÕlsÕn’ denildi÷ine dikkat çekerek, “Bunu yapsak, cari açÕ÷Õn yüzde 50’si kapanÕr” dedi.
tarlalarda kötü buØdaylar olursa siz de
bir süre sonra buØdayànàzà iyi halde tutamàyorsunuz.

Kaç sektörü bir araya getirebildiniz?

OSTøM OSB BaúkanÕ
Orhan AYDIN

D

ünya Gazetesi Ankara Temsilcisi Ferit Parlak’àn yerli
üretim, offset uygulamalarà
ve teknolojik geliĀim ile ilgili sorularànà yanàtlayan OSTßM OSB Yönetim
Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn, “Enerji
üretmek için yapàlan bütün santrallerde
dàĀa baØàmlàyàz. Yani yaptàØàmàz bütün
santraller, hidroliØi, güneĀi, rüzgârà,
nükleeri, termiØi 8-10 yàl dàĀarà çalàĀacak. Yazàk, bu gidiĀi yerli üretim stratejisiyle, o iradeyle durdurabiliriz; konuĀarak, boĀluØa plan yaparak deØil.”
Āeklinde konuĀtu.

OSTßM, bürokrasideki bilindik engellemelere raØmen, buralara kadar geldi, daha nereye
gider?
YoØun çalàĀàyoruz. Bölgemiz yapàsal olarak biraz daØànàk ve 5 bine yakàn iĀletme var burada. Yol, su, kanal,
elektrik için altyapà çalàĀmalarà rutin
iĀimiz. DoØrudur, altyapà Ņrmalaràmàza rekabet avantajà saØlàyor ama iĀimiz
bununla bitmiyor. Firmalaràn bireysel
rekabetlerinin dàĀànda, “Onlara yeni
bir Āey katabilir miyiz?” sorusu, cevabànà en çok aradàØàmàz soru, yapmaya
çalàĀtàØàmàz iĀ bu. Firmalar zaten kendi

bildiklerini, eriĀebildiklerini yapàyorlar. Biz ise 20 kiĀi bir araya gelirse,
üniversiteleri de eklersek, destekleyici
kuruluĀlarà da onlaràn yanàna getirirsek, yeni ürünler, yeni pazarlar, yeni
stratejiler üretebilir miyiz? Bunlara
kafa yoruyoruz. Mesela ‘kümelenme’
bu çalàĀmalar sonucunda çàktà.
> Nedir ‘Kümelenme’?
Biz Ņrmalara Āunu anlatmaya çalàĀàyoruz; “Siz birbirinizin rakibisiniz,
ama iyi bir futbolcu, iyi bir takàm olmak istiyorsanàz, bir stadyumda antrenmanà beraber yapalàm. ßyi bir stadyum
yapalàm. Cim saha yapalàm, hepimizin
antrenmanànà iyi yapabileceØi bir sahamàz olsun. Sonra çàkalàm maç yapalàm
kim yenerse o kazansàn. Yani sahayà
beraber yapalàm, sen ayrà bir saha, ben
ayrà bir saha yapmayalàm” diyoruz.
Bizim son çàkan kitabàmàzda güzel
bir hikâyemiz var; “Bir adam her yàl
bölgesinde yapàlan buØday yaràĀmasànda birinci oluyormuĀ. Çevresindekiler merak edip sormuĀ sen bunu her
yàl nasàl baĀaràyorsun diye. Çok basit,
demiĀ adam, ben komĀu tarlalaràn sahiplerine de kendi buØday tohumlaràmà
daØàtàyorum. Onlaràn buØdaylarà da iyi
olursa benim buØdayàma zararlà Āeyler
gelmiyor ve ben de en iyi buØdayà yetiĀtiriyorum.” Yani, eØer çevrenizdeki

Savunma, medikal, iĀ ve inĀaat makineleri, yenilenebilir enerji kümelenmeleri devam ediyor. Bir de Āimdi Anadolu Raylà TaĀàtlar Kümemiz kuruldu.
Raylà TaĀàtlar kümemizde Türkiye’nin
ihtiyacàna denk gelecek Āekilde, Türkiye kendi raylà taĀàtlarànà nasàl üretir sorusunun cevabà var. Bir sürü üretici Ņrmamàz var. Herkes bir Āey yapàyor ama
bir türlü toplu olarak bir araya gelip,
soruna çözüm üretemiyoruz. Bu nedenle bürokrasi de yerli ürünü tanàmàyor.
Bu kopukluklarà gidermeliyiz. Mesela
raylà taĀàtlarla ilgili yapàlan çalàĀmanàn
sonucunda çok enteresan bir yere geldi
Türkiye. Bu bizim yapmamàz gereken
bir iĀ deØil aslànda. Daha yukaràlarda
tasarlanàp yapàlmasà gerekiyor. Daha
stratejik olarak ele alànmalà. Mesela
bir Sanayi BakanlàØà, bir Ekonomi BakanlàØà. Ben ülkede otomobili, raylà taĀàtlarà, uçaØà, enerji santrallerimi nasàl
yaparàmàn cevabà bu. Biz yerel olarak
burada çàrpànàyoruz. Bir Āekilde durumdan vazife çàkararak kendimize iĀ
çàkaràyoruz. Ama göreceksiniz ki, raylà
taĀàtlar kümesi gelecek yàldan itibaren
Türkiye’nin metro araçlarànà yapar hale
gelecek.

Metroyu yapacaØàmàzdan
eminsiniz. Firmalar da emin, biz
de eminiz. Bürokrasi engel olmayacak mà?
ÿu anda 25 civarànda Ņrmamàz kümelenmenin içinde. Ankara, Bursa ve
Kayseri’den 3 ana oyuncumuz var.
Bunlar Ņilen metro aracànà yapmàĀ
Ņrmalar. Mesela Ņrmalaràmàzdan biri
en son toplantàmàzda, “Bütün Ar-Ge
çalàĀmalarànà bitirdim, aracà tamamladàm. Aracà Ankara belediyesine hediye edeceØim.” dedi. Biz, ‘TÜBßTAK
desteØi alalàm.” dedik ama “Hayàr. Ankara metrosuna koyacaØàm, çalàĀsàn.
Baksànlar test etsinler. Tamam derlerse
yapmaya baĀlayacaØàm” dedi. Bu Ņrmamàzàn Almanya’da iki Āehirde fabrikasà var. Ayràca, ABD’de 6 eyaletin
raylà taĀàtlarànàn yapàmcàsà. Büyük Ņr-

malarla iĀbirliØi halinde yapmàĀ. Yani,
yoldan geçen adamà konuĀmuyoruz
ama bunu keĀfedip Türkiye’nin ihtiyaçlaràyla buluĀturmak önemli. Tek baĀàna
mücadeleyi yapamàyor. Üç kere gidiyor devletin kapàsàna, orada bürokratla
görüĀüyor, görüĀemiyor, azarlanàyor,
koskoca dünya Ņrmasà. Sonra da yoruluyor ama biz yorulmuyoruz, yàlmàyoruz. Yeni iĀlerin tamamànà, Türkiye’de
çàkacak ihalelerin tamamànà yerli yapmak üzere hazàrlàk yapàyoruz.

‘Sanal fabrika’ projeniz uygulanabilir mi?
Biz o proje ile Ņrmalara tasaràm kabiliyeti kazandàrmayà amaçlàyoruz. Bir
anlamda Ņrmalar sanal bir fabrikanàn
atölyesi gibi olsun istiyoruz. Bir araya
gelerek bir sistemi tamamlayabilsinler. OSTßM’de de hep vurguladàØàmàz, ulaĀmaya çalàĀtàØàmàz yer burasà.
O zaman bir Ņrmadan iki buçuk Ņrma çàkarabiliriz. 50 Ņrmayà bir araya
getirip bir sistemi tamamlayabilirsek
daha çok katma deØerli iĀler yapabiliriz. ÖrneØin, bir beton santrali yapan
Ņrmayà düĀünün. 20-30 kalem iĀi var,
bunu parçalara daØàtàyor. Tasaràmànà
kendisi yapmàĀ. OSTßM’de atölyeler
bunlarà yapàyor. Sonra siz bunlarà bir
araya getiriyorsunuz, damganàzà basàyorsunuz ve bütün dünyaya satàyorsunuz. OSTßM’in tamamà sizin fabrikanàz, iĀiniz yok, yaràn tek baĀànàzasànàz
ve giderleriniz sàfàr. Bu çok önemli bir
Āey. ßĀiniz olduØunda bütün burayà kullanabilirsiniz, iĀiniz olmadàØànda yaràn
sabah bu iĀçilerin parasànà siz ödemek
zorunda deØilsiniz. Böyle esnek bir
Āeyi kapalà alanda tek baĀànàza yapamazsànàz. Biz burada çok rekabetçiyiz
ve çok avantajlàyàz. Bizim esas ortaya
çàkaracaØàmàz deØer burasà.

TeĀvik düzenlemesi yayànlandà, beklentilerinizi karĀàladà mà?
Genel olarak iyi bir teĀvik kanunu
çàktà. Bölgeleri tasnif eden, OSB’lere
biraz daha avantaj saØlayan, sektörleri öne çàkaran, bölgeleri yaràĀtàran bir
takàm iyi Āeyler çàktà. Ama biz halen,
yine gazete diliyle konuĀuyorum; bu
teĀvikten Türkiye bir Samsung çàkarabilecek mi? Bir Hyundai çàkarabilecek
mi? Bunu göreceØiz. Bu teĀvik sonu-
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cunda bizim bir çàta atlamamàz gerekiyor. Çünkü bu teĀvikler yeni deØil. Bu
teĀviklerle Türkiye otomobilini yapabilecek mi? Hayàr, yapamayacak. Çünkü otomobili yapmak baĀka bir strateji
oluĀturmayà gerektiriyor.

Nasàl bir strateji gerekiyor
burada?
Bunlarla ilgili bizim çözüm önerilerimiz oldu. Kafa yoruyoruz. Mesela,
otomotivdeki kritik nokta kendinize
özgün bir tasaràm ve özgün bir motordur. Ayràca kendinize potansiyel bir
pazar oluĀturmanàz gerekiyor. Motorunuz yoksa otomobil yapmayà aØzànàza
bile almayàn. Motoru dàĀaràdan alàp
otomobil üretemezsiniz. Tasaràmà size
ait olacak, Ņkri ve mülki haklarà size ait
olacak. Peki, Türkiye pazarà otomobil
üretmek için yeterli mi? Çünkü milyar
dolarlàk ve milyon adetlik bir potansiyel olmadan bu alana giremiyorsunuz.
Türkiye pazarà bu iĀ için yeterli deØil.

Ne yapàlmalà?
O zaman geniĀ bir pazar oluĀturacaksànàz. Bunu sizinle beraber yapmak
isteyen, sizinle beraber pazar oluĀturacak bir takàm oluĀturacaksànàz. Bu
mümkün mü? Mümkün. Bu iĀe gönüllü olan ve Türkiye’nin aØabeylik yapmak istediØi ülkeler var. O ülkelerle
beraber, onlaràn ekonomisine de katkà
verecek bir Āey bu. Kuru kuruya “dostuz, kardeĀiz” demek yerine, ekonomik
olarak birbirini destekleyen ve herkesin karlà çàkacaØà, tam bir kazan- kazan
projesi Āeklinde bölgenin otomobili yapàlabilir.

Her Āey pazara mà baØlà?
Bizim bunu organize etmemiz gerekiyor. Çok tuzak bir soru soruluyor:
OSTßM otomobil yapabilir mi? Olay
teknik deØil ki; olay stratejik bir olay.
Ve ekonomik olarak düĀünülen rakamlaràn onda biri rakamàna Türkiye’ye
mal olacak bir olay. 2 milyar dolardan
söz ediyorlar, 200 milyon dolara Türkiye bunu halledebilir. Çin ve Hindistan
Āu anda otomobil sektöründe gelecekte Türkiye’ye rakip olarak gözüküyor.
Zaten büyük, milyarlàk pazarlarà var.
EØer siz geleceØe de oynamak istiyorsanàz, böyle büyük bir pazar oluĀturarak sisteme girmeniz gerekiyor. Bizim
aklàmàzda ilk 10 ülke var, ilk 20 ülke
de var. Girebilecek, girebilmesi muhtemel olabilecek, ikna edebileceØimiz
ülkeler. Türk Cumhuriyetleri var, ßslam ülkeleri var, yakàn dostluk iliĀkilerimizi ekonomik olarak geliĀtirmeye
niyetlendiØimiz ülkeler var. Endonezya, Malezya gibi belli potansiyeli olan
ülkeler var. Bunu yapabileceØimiz bir
sürü ülke var etrafàmàzda. D-8 ülkeleri var mesela. Devlet BaĀkanlarà altàna
imza atmàĀ, hazàr bir ekonomik iĀbirliØi var. Karadeniz ekonomik iĀbirliØi
var. Türkiye bunun önderliØini yapacak. Böylece hem kendi otomobilimi-

øthalatta ‘üretim
úartnamesi’ getirilmeli

D

evamlà kafa yoruyoruz. Ne
yapmak lazàm? Özellikle bu
tip pazar potansiyelimizi stratejik olarak deØerlendirecek modeller
üretmemiz lazàm. Biz iyi bir alàcàyàz.
Tamam, ben senden bunu alacaØàm
ama sadece satàn alma Āartnamesi deØil, üretme Āartnamesine dönüĀtürmemiz gerekiyor bunu. Bugün çaresizim
bunu alacaØàm ama kafaya koydum,
üçüncü yàlda, dördüncü yàlda bunun
yapàmànà gerçekleĀtireceØim. Bütün bu
satàn alma gücümü de bunun stratejisinde kullanacaØàm. Bir Ņrmayla anlaĀacaØàm. SaØlàk BakanlàØà buna benzer
zi yapàyor olacaØàz, hem de birilerine
vereceØimiz bir Āeyler olacak. Buralara
gideceØiz ve diyeceØiz ki bunlarà birlikte yapalàm, senin de otomobilin olsun, benim de. Sen de dàĀaràdan alàyorsun, ben de dàĀaràdan alàyorum.

Metro da birlikte olabilir mi?
Tabi ki, bunun arkasàna raylà taĀàtlarà da koyabiliriz mesela. Her ülkenin
metroya ihtiyacà var. Onu da beraber
aynà mantàkla yapalàm. Parasà olan ülkeler var, Türkiye’ye yatàràm yapmak
isteyen ülkeler, onlarà da koyalàm bu
iĀin içine.

DàĀ açàØàn kapatàlmasànda da
rol oynayabilir mi bu model?
Ekonomi BakanlàØà masada teĀviki
çalàĀàyorken biz bu dàĀ açàØàn kapatàlmasà ile ilgili ne yapàlabilir sorusuna da
bir cevap üretmiĀtik aslànda. Bu yerli
katkà formülünü getirmiĀtik. Gazetelerde de çok yazàldà. Ekonomi BakanlàØànàn sayfasànda da yer alàyor offset
tebliØi. Ben bu soruyu cevaplayacak
bir makam bulamadàm. TebliØi, 2007
yàlànda bilinçli bir grup yazmàĀ. Sivil

modeli uyguluyor. Yeni kanun çàkarttà.
Kümelenmeyle beraber satàn alma gücünü üretimde kullanmak üzere strateji
geliĀtiriyor. Savunma Sanayi MüsteĀarlàØà bunu yapàyor. Türkiye’nin bu
kadar ihtiyacà var, bunu satàn alacaØàz
ama sen bunun yüzde 60’ànà Türkiye’deki Ņrmalaràma yaptàracaksàn. Benim bunu zaten yapma Āansàm yoksa
da o zaman bunu yapacak. Diyelim
rüzgâr türbini. Ben bu parayà ödemek
zorunda màyàm? 0 zaman bunun yüzde 50 - 60’à Türkiye’de olacak. AçàØàn
yüzde 50’sànà kapatabiliyorum yerli
katkàyla.

S

man olay anlaĀàlmàyor. Bu kadar teslim
olmak zorunda deØiliz, AB ve bunlara
bu kadar teslim olmak zorunda deØiliz.
Mesela offsetle ilgili tebliØe bakarsak,
yazàlmàĀ ama uygulanamàyor. Devletin
Ekonomi BakanlàØà’nàn tebliØi (Ofsett
uygulamalaràna iliĀkin tebliØ 2007/6
sayàlà Ekonomi BakanlàØà-DTM- tebliØi) Dünya Ticaret Örgütü’nün uygulamalaràna aykàrà olabilir mi? Olamaz.
O kurallara uygun yayàmlanàr tebliØ.
Niye uygulamàyorsun o zaman? Niye
uygulanmàyor diye sorunca, rahatlàkla
‘uygulanmàyor’ deniliyor. Bakàn raylà
taĀàtlarda oldu. Biz kavga ettik, savaĀ
verdik, oldu. Biz de KßK’e (Kamu ßhale Kurumu) gittik. Niye olmuyor diye
sorduk. KßK yasasà bunun neyine engel
oluyor bize bir anlatàn dedik. “Aslànda
olabilir” dediler. Kiminle savaĀàyoruz,
belli deØil ki. KarĀàmàzda kimin olduØunu anlayamàyoruz. Kendi insanàmla
mà yabancàyla mà savaĀàyorum, belli
olmuyor. Bu kafayla da açàØàmàzàn kapanmasà mümkün deØil.

alàmlarda da offset
uygulamasà yapàlsàn, savunma sanayinin yaptàØà gibi
denilmiĀ. Bu ne demek? Sivil bir kamu
alàmà yapàyorsunuz.
Diyelim bu metro.
O tebliØ diyor ki,
sivil alàmlarda, 10
milyon dolara kadar alàmlarda offset
uygulamasà mecburi. Bunu yaparsak,
açàØàn yüzde 50’si
kapanàyor. BaĀka
bir Āey yapmanàza
gerek yok.

Sivil alàmlarda uygulamamalarànàn sebebi
ne?
Biz kendimizi çok
baØàmlà hissediyoruz. Dünya Ticaret
Örgütü’nün ve Dünya Bankasà’nàn kurallarànà çok kutsallaĀtàràyoruz. Onlaràn
istemediØi kadar teslim oluyoruz. Tehlikeli bir Āey söylüyorum farkàndayàm
ama, bunu böyle söylemediØimiz za-

Serbest piyasa tuza÷Õ var, güçlü
olan kendi teknolojisini vermiyor
erbest piyasa ekonomisi tuzaØà
var. Diyorlar ki, bu alanda para
varsa zaten birisi gelir onu yapar. Yapmaz, bunlaràn hepsini öbür
adam 150 yàl önce yapmàĀ, ticarileĀtirmiĀ, pazara hakim olmuĀ, baĀkalarànàn gelmesine de engel koymuĀ. Sen
simdi tam bu aĀamadasàn. Burayà nasàl
aĀacaksàn. Bir merdiven dayayàp üstünden zàplayacaksàn. Adam üst katta,
merdivenini de atmàĀ. Simdi diyor ki,
gücü yeten gelsin. Çàkamàyorsun ki. 0
merdiveni tekrar dayarsa çàkabiliyor-
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sun, yalvaràyorsun. Rüzgâr santralindeki direØin montajànà yaparken adam
sokmuyor yanàna. Görürsün, öØrenirsin, elinden alàrsàn diye. Bizimkiler de
zannediyor ki, bunlar sokakta satàlàr,
paramla gider alàràm. Alamazsàn, hadi
al. Kendin yeri tàrmalayarak onu bulacaksàn. Kazàyarak oraya çàkabiliyorsan
çàkacaksàn. Çàkamàyorsan böyle köle
olarak kalacaksàn. Bütün çoluØunun
çocuØunun geleceØini buraya ödeyeceksin. Bir tàr dolusu malzeme göndereceksin, bir tane telefon alacaksàn.

Her alanda böyle deØil mi?
Evet, her alanda böyle... ÖrneØin,
enerji santralleri… Enerjide açàk veriyoruz, doØru mu? Neyle kapatàyoruz?
Rüzgar tribünü ile. Bu rüzgar tribünün
1 megavatà 1 milyon dolar. Tamam, satàn aldàk. Kim getiriyor bunu: Almanya,
Çin. SipariĀ veriyorsun getiriyor. Sana
ait ne var burada. 8 yàl sen buna çalàĀàyorsun. Satàn aldàn ya, 8 yàl elektrik
sana ait deØil, malzeme için çalàĀàyorsun. Sonra da bunun bakàm onaràmànà
da garanti edeyim sana diyor, 2 yàl da
ona çalàĀàyorsun. Bu gitti mi, sonradan
Āunu diyor, bu 1 megavatlàktà ya, ben
bunun daha verimlisini ürettim diyor.
Aynà yerde aynà makineyle 1.5’unu yapabiliyorum diyor. Bunun sonu yok ki.
* Dünya Gazetesi – Ankara Sohbetleri KöĀesi – Röportaj: Ferit Parlak Özüm Örs - 27.07.2012

14

AæUSTOS 2012

ORGANîZE SANAYî GAZETESî

“Ülkemiz ancak üretimle güçlü olabilir”
OSTøM OSB yönetimi, AK PARTø Halkla øliúkilerden Sorumlu Genel Baúkan YardÕmcÕsÕ ve Ankara Milletvekili Salih
Kapusuz’u ziyaret etti. Ziyarette OSTøM yönetiminin ülkenin kalkÕnma meselesine verdi÷i eme÷i takdir ettiklerini
söyleyen Kapusuz, “Biz ülke olarak güçlü olmak zorundayÕz ve bu da ancak üretimle mümkündür” dedi.

O

STßM Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi AK PARTß Halkla ßliĀkilerden Sorumlu Genel
BaĀkan Yardàmcàsà ve Ankara Milletvekili Salih Kapusuz’u ziyaret etti. OSTßM
OSB BaĀkanà Orhan Aydàn, BaĀkan
Yardàmcàsà Sàtkà Öztuna, Bölge Müdürü Adem Aràcà, Projeler Koordinatörü

Doç. Dr. Sedat ÇelikdoØan ve DàĀ ßliĀkiler Koordinatörü Hamza Akça’yà Ak
Parti Genel Merkezi’ndeki makamànda
kabul eden Kapusuz’a OSTßM OSB
yönetimi tarafàndan, çalàĀmalaràna verdiØi destekten dolayà bir Āükran plaketi
sunuldu. Kapusuz ziyarette “Sizler hem
OSTßM’i yönetiyor hem de Türkiye’nin

kalkànma meselelerine kafa yoruyorsunuz. Bu alanda projeler üretiyor, emek
veriyorsunuz. Bu anlamda çalàĀmalarànàzà takdirle izliyorum” diye konuĀtu.
Son günler Türkiye’nin çevresinde çok
sàkàntàlà olaylar yaĀandàØànà ve bu sebeple ülkemizin her zamankinden daha güçlü olmasà gerektiØini söyleyen Kapusuz,
bu gücün de ancak üretimle olabileceØinin altànà çizdi. Ülkemizde yapàlan
üretime teknolojinin de dâhil edilmesi
gerektiØini vurgulayan Kapusuz Āunlarà söyledi: “Teknoloji konusunda ben
çok ümitliyim, gittikçe iyiye gidiyoruz.
Her alanda yeni adàmlar atmaya müsait
bir altyapàya sahibiz artàk. Potansiyelimiz gitgide iyiye doØru gidiyor. Birçok
önemli çalàĀma görüyoruz üniversitelerimizde. Bir irade olursa yerli üretimin,
yerli teknoloji geliĀtirmenin önü açàk
demektir. Son günlerde dünyada bir kriz
ortamà var ve biz ülkemizdeki olumlu
gidiĀin sekteye uØramasànà istemiyoruz.
Bu anlamda sepeti çeĀitlendirerek, alanà
geniĀleterek, kolaylàklar saØlayarak bu

øhracatta øran ve Irak baúÕ çekti
Türkiye’nin Haziran döneminde Ortado÷u ülkelerine yaptÕ÷Õ ihracatta øran
ve Irak baúÕ çekti. Türkiye’nin Ortado÷u’ya gerçekleútirdi÷i 22,6 milyar dolarlÕk
ihracatÕn 11 milyar dolarÕ øran ve Irak’a yapÕldÕ.
Türkiye
ßstatistik
Kurumu’nun
(TÜßK) ocak-haziran 2012 dàĀ ticaret
istatistikleri ve Türkiye ßhracatçàlar
Meclisi’nin (TßM) temmuz ayà ihracat verilerinden derlediØi bilgiye göre,
Türkiye’nin, aralarànda Irak, ßran, BirleĀik Arap Emirlikleri (BAE), ßsrail,
Màsàr, Libya gibi ülkelerin de bulunduØu OrtadoØu bölgesine 2001 yàlànda 3
milyar 600 milyon dolar olan ihracatà,
ilk kez 2005 yàlànda 10 milyar dolar
sànàrànà aĀtà. 2008 yàlànda bu bölgeye
ihracat yaklaĀàk 27 milyar dolara ulaĀàrken, 2009 yàlànda düĀerek 22 milyar
679 milyon dolara geriledi.
Türkiye’nin OrtadoØu ülkelerine ihracatà 2010 yàlànda, aynà
yàlàn sonunda baĀlayan
Arap Baharà’na raØmen,
bu durumdan etkilenmeyen
ülkelerin ihracata saØladàØà
katkàyla 26 milyar 456 milyon dolar düzeyine yükselirken, bu bölgeye geçen yàl
ise yaklaĀàk 30 milyar dolar
tutarànda ihracat gerçekleĀtirildi.
Türkiye’nin 2011 yàlànda
bir önceki yàla göre Bahreyn, Kuveyt, Libya, Suriye, Ürdün ve Yemen’e ihracatà azalàrken, BAE, Fas,

Irak, ßran, ßsrail, Katar, Lübnan, Màsàr,
Suudi Arabistan, Tunus ve Umman’a
yapàlan ihracatta artàĀ saØlandà.
Bu yàlàn ocak-haziran döneminde ise
ßran ve Libya’ya yapàlan ihracat 2011
yàl sonu rakamlarànà geride bàraktà.
2011 yàlànda ßran’a gerçekleĀtirilen ihracat 3,5 milyar dolar iken 2012 ilk altà
ayànda yapàlan ihracat 5,8 milyar dolara
ulaĀtà.
Aynà dönemde Libya’ya yapàlan ihracat ise 748 milyon dolardan 1,04 milyar
dolara yükseldi.
Türkiye’nin 2012 Ocak - Haziran döneminde OrtadoØu ülkelerine yaptàØà

ihracatta ßran ve Irak baĀà çekerken,
Türkiye’nin OrtadoØu’ya gerçekleĀtirdiØi 22,6 milyar dolarlàk ihracatàn 11
milyar dolarà ßran ve Irak’a yapàldà. ßlk
yaràda ßran’a 5 milyar 891 milyon dolar, Irak’a 5 milyar 56 milyon dolarlàk
ihracat gerçekleĀtirildi.

Suriye’ye ihracat azalàyor
ßlk kez 2008 yàlànda 1 milyar dolar ihracat sànàrànà aĀan Suriye’ye
Türkiye’nin ihracatà, yaĀanan son geliĀmelerle birlikte daralmasànà sürdürüyor.
Geçen yàl Türkiye’den Suriye’ye yapàlan ihracat yüzde 12,7 oranànda azalarak 1 milyar 610
milyon dolara gerilerken,
bölgedeki iç karàĀàklàklar nedeniyle bu yàlàn ilk yaràsànda
bu ülkeye sadece 304 milyon
dolarlàk ihracat yapàldà.
Temmuz
ayànda
ise
Suriye’ye sadece 32 milyon
dolar tutarànda ihracat gerçekleĀtirildi. TßM verilerine
göre Suriye’ye ihracat geçen
yàlàn aynà ayàna göre yüzde
83 oranànda gerileyerek 32
milyon dolara düĀtü.

mekanizma dönsün istiyoruz. TeĀvik
sistemimiz bu anlamda çok önemli bir
iĀlev görüyor. Yabancà yatàràmcàlaràn
üretim yapmak üzere ülkemize gelmeleri, yatàràm yapmalarà açàsàndan çok
önemli adàmlar atàyoruz.”
OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn
da, OSTßM olarak OFFSET uygulamalarànàn arttàràlmasà için yoØun çaba sarf
ettiklerini söyledi. “Bizler birçok alanda
çalàĀmalar yapàyoruz. Hükümetimizin
de bu alandaki kararlàlàØànà görmekten
mutluyuz” diyen Aydàn Āunlarà söyledi:
“Özellikle Savunma Sanayi MüsteĀarlàØàmàzda yerli üretim alanànda gösterilen
iradenin en alt kademeye kadar yansàdàØànà ve bunun da çok güzel sonuçlarànàn
alàndàØànà görüyoruz. BaĀbakanàmàz istedi ve Savunma Sanayi MüsteĀarlàØàmàz insansàz hava aracànà yaptà ve uçurdu. Bu iradeyi tüm birimlerine taĀàdà ve
hayata geçirdi.”

OSB’ye geri
dönüúüm tesisi
kurulacak

S

ivas 1. Organize Sanayi
Bölgesi’nde geri dönüĀüm tesisi
kurulacaØà bildirildi. Sivas Ti-

caret ve Sanayi Odasànda düzenlenen

toplantàda konuĀan çevre mühendisi
Özgür Özkan, vatandaĀlara “Ömrünü
TamamlamàĀ Lastiklerin Geri Kazanàmà Tesisi Projesi” hakkànda bilgi verdi. Proje kapsamànda, Sivas 1. OSB’de
geri dönüĀüm tesisi kurulacaØànà bildiren Özkan, tesiste 20 kiĀinin istihdam
edileceØini belirtti. Sivas’ta böyle bir
tesisin ilk kez yapàlacaØànà ifade eden
Özkan, tesisin 1 yàl içinde tamamlanacaØànà kaydetti. Atàklaràn geleneksel metotlarla geri kazanàmànàn büyük
oranda enerji ve iĀ gücü gerektirmesi
nedeniyle büyük sàkàntàlar yaĀandàØàna iĀaret eden Özkan, atàklaràn geri
kazanàmà sàrasànda yaĀanan sàkàntàlaràn
giderilmesi amacàyla geri dönüĀüm
tesisinin kurulacaØànà söyledi. Özkan,
tesiste, ömrünü tamamlamàĀ araç lastiklerinin çeĀitli iĀlemlere tabi tutulmasàyla, çelik, hurda tel ve bazà sektörlerde yakàt olarak kullanàlabilen pirolitik
gaz üretimi yapàlabileceØini bildirdi.

AæUSTOS 2012

ORGANîZE SANAYî GAZETESî

Türkiye’nin ihracat lideri illerinden olan ve ülkenin
Ortado÷u’ya açÕlan kapÕsÕ Gaziantep’te sanayiciler,
organize sanayi bölgelerinde (OSB) yatÕrÕm yapÕlmayan
arsalarÕn geri alÕnmasÕ kararÕna sÕcak bakmÕyor.

Y

atàràmlaràn büyümesi için bunun
doØru bir karar olmadàØà iĀ dünyasà tarafàndan seslendirilirken, arsa
bulmakta problem çekildiØi dile getiriliyor.
Sanayicinin arsayà rant deØil yatàràm amaçlà
olarak aldàØànà kaydeden iĀadamlarà, organize sanayi bölgelerinde arsa sàkàntàsà çekildiØini, özellikle ticaret Āehri olan Gaziantep’te
5. Organize Sanayi Bölgesi’nde daha geniĀ
alanlaràn imara açàlmasà gerektiØini savunuyor.

Naksan Plastik Yönetim Kurulu BaĀkanà
Osman NakàboØlu, sanayiciler olarak yaĀadàklarà arsa sàkàntàsànà detaylaràyla anlattà.
Bu sorunun birçok ilin organize sanayi bölgelerinde yaĀandàØànà kaydeden NakàboØlu,
“Organize sanayi bölgeleri için imara daha
fazla arsa tahsis edilip, daha fazla yerlerin
açàlmasànà talep ediyoruz. Bilhassa da bu konuda sanayicilerin önü açàk olmalà. ßstediØi
an, istediØi metrekarede arsa bulabilmeli.”
ifadelerini kullandà.
Yatàràm yapàlmayan sanayi arsalarànàn elden alànmasànàn da yanlàĀ bir uygulama olduØuna dikkat çeken NakàboØlu, “2005 yàlànda 4. Organize Sanayi Bölgesi 12 milyon
metrekare olarak imara açàldà. O sàrada talep
azlàØàndan 5 -6 milyon metrekaresi satàldà.
Geri kalanà, büyük sanayicilere ‘Alàn’ diye
zorla verildi. Bugün dönüp baktàØàmàzda, 7
yàl içerisinde 4. bölgede hemen hemen yüzde 60-70 yapàlanma olduØu görülür. Elinde
arsasà, imkânà olan ben buraya nasàl yatàràm
yaparàm diye arsayà deØerlendirme amaçlà
bakàyor. O zaman sanayi yatàràm yapmak
için önü açàldà. Küçük bir alanda iĀ yapmaya
kalkan geliĀmek istediØinde önüne bulunduØu arsanàn yetersizliØi çàkàyor” diye konuĀtu.

Türkiye yatÕrÕm
úartlarÕnda AB’yi geçti
ürkiye, yatàràm Āartlarànda Avrupa BirliØi’nin bazà ülkelerini geride bàraktà. Türkiye 6
gün olan “ßĀletme Açma Süresi” ile
OECD ülkeleri ve ßngiltere’yi geride
bàrakàrken, Amerika ile aynà sàrada yer
aldà. “KaliŅye ßĀgücüne EriĀme ßmkanà” açàsàndan sahip olduØu 5,7 puan

T

deØeriyle Türkiye; Bulgaristan, Çek
Cumhuriyeti, Yunanistan, Romanya,
Slovakya ve Polonya gibi AB üyesi
ülkeleri de geride bàraktà.“Finans Sektöründe ÿeffaņàk” kriterlerine göre de
Türkiye 6,8 puan ile birçok AB ülkesinin önünde yer aldà.

Vatandaú borcu borçla kapatÕyor

ß

stanbul Serbest Muhasebeci Mali
MüĀavirler Odasà’nàn (ßSMMMO)
“Tüketici Kredileri ve Borçlaràn
Türkiye Panoramasà” adlà raporuna
göre, vatandaĀ kàsa vadeli nakit sàkàntàsàna çareyi banka kredisi, kredi kartà,
kredili mevduat hesabànda buldu. Rapora göre, ev hayali kuranlar, ortalama
10 yàllàk geleceØini ipotek altàna sokarak kullandàØà kredilerle son beĀ yàlda
konut kredilerini adeta patlattà. Otomotiv kredilerinde görece düĀük rakamlar
gerçekleĀirken, genel eØilim “acil nakit
çözümleri ve zorunlu konut ihtiyacà”

olarak belirdi. Rapora göre, vatandaĀlaràn kullandàØà toplam tüketici kredileri
son 5 yàlda yüzde 154 oranànda artàĀla
172 milyar liraya ulaĀtà. Günü kurtarma
peĀindeki vatandaĀa ‘’ilaç’’ olan bankalaràn kredili mevduat hesaplarà ise aynà
dönemde ikiye katlanarak 4 milyar lirayà geçti. AlàĀ-veriĀten ziyade artàk nakit
ihtiyacànàn vazgeçilmez öØesi haline dönüĀen kredi kartà borçlarà ise 5 yàlda iki
katàndan fazla artàĀ göstererek 58 milyar
lirayà aĀtà.

Abdullah ÇÖRTÜ

abdullah.cortu@ostim.com.tr

Arsa problemi sanayicinin
büyümesini engelliyor
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Teívik Sorunu

T

ürkiye teívik konusunda bonkör
bir ülke... YatÜrÜmlarÜ teívik, ihracatÜ teívik, fuar katÜlÜmÜnÜ teívik, ar-ge faaliyetlerini teívik, bölgesel
kalkÜnmayÜ teívik, yabancÜ sermayeyi
teívik, sektörleri teívik gibi birçok alanda teívik uygulamamÜz var. Geldiðimiz
noktada “Türkiye teívik politikalarÜnda
neden baíarÜlÜ olamamaktadÜr?” sorusunun cevabÜnÜ kÜsmen 2012 olimpiyat
oyunlarÜna bakarak bulabiliriz.

Olimpiyatlara katÜlan 204 ülke arasÜnda madalya alacak sporcusuna en
çok prim veren ülke Türkiye… Yani
sporcularÜmÜz madalya almaya teívik
edilmiítir. ñlk üçe girebilen sporcularÜmÜza sÜrasÜyla 2000 – 1500 ve 1000
cumhuriyet altÜnÜ verilecektir. Cumhuriyet altÜnÜ 622 TL civarÜnda olduðuna
göre birinci olan sporcumuz 1.240.000
TL’nin üzerinde prim alacak demektir. Hatta olimpiyatlara katÜlan her
bir sporcumuza 60 cumhuriyet altÜnÜ
(37.320 TL) verilmiítir.
Dünya gazetesinin haberine göre
olimpiyatlarda en çok madalya alan
ülkeler arasÜnda bulunan bazÜ ülkelerin altÜn madalya alan sporcularÜna
verdikleri primler íu íekilde: ABD
25.000 dolar, Almanya 20.000 dolar,
Japonya 30.000 Euro, Fransa 50.000
Euro, Rusya ise 100.000 Euro… Yani
gümüí ve bronz madalya alanlar daha
az prim alÜyorlar. Dikkatinizi çekerim
biz her katÜlan sporcumuza 60 cumhuriyet altÜnÜ verdik. Ve televizyona çÜkan
sporcularÜmÜz madalya baskÜsÜ altÜnda
olduklarÜnÜ ve bu nedenle kötü derece
yaptÜklarÜnÜ söyledi. (bütün haltercilerimiz antrenmandan daha düíük derece
yaptÜk dediler).
Tarihindeki en kalabalÜk kadroyla
olimpiyatlara katÜlan Türkiye beklediði sonucu alamadÜ. Her ne kadar
1500 mt. bayanlarda altÜn ve gümüí
almamÜz morallerimizi biraz düzelttiyse
de genel olarak baíarÜlÜ olduðumuz
söylenemez. Tarihindeki en kalabalÜk
kadroyla olimpiyatlara katÜlan Türkiye
tarihindeki en büyük baíarÜyÜ elde
etmeliydi. AslÜnda bunu da amaçladÜ
ama olmadÜ. Toplam 5 madalya (2-21) ile otuz ikinci oldu. (1996 yÜlÜnda 6

madalya (4-1-1) ile yirmi ikinci, 2000
yÜlÜnda ise 5 madalya (3-0-2) ile yirmi
altÜncÜ sÜrada yer almÜítÜk.)
Keíke devlet sporculara teívik vereceðine tesisleíme konusuna önem verebilse; antrenör ve hoca yetiítirse ya
da yetiímií hoca getirtebilse; üniversite
sÜnavÜ denen, tüm gençleri tek hedefe
yönlendiren ve dershaneye mahkum
eden saçma uygulamayÜ deðiítirebilse;
beden eðitimi derslerinde sÜnav çalÜímak zorunda kalmasa gençlerimiz.
Elbette bütün bunlarÜ yapmak zor; ama
teívik vermek kolay…
Keíke devlet sanayi alanÜnda kayÜt
dÜíÜnÜ önleyebilse; faizleri düíürüp
vadeleri uzatabilse; vergileri ve girdi
maliyetlerini indirecek tedbirler alabilse; mesleki eðitim konusunda köklü
projeler geliítirebilse; ihracat ettiðimiz
malÜn vergisini iade etmek için bin
dereden bin su getirmese vergi sistemimiz. Elbette bunlarÜ yapmak da çok
kolay deðil.
Küçüklüðümde ölenlerin ruhuna karíÜ
yapÜlan jestleri (dua ederek, Kuran-Ü
Kerim’den sure okuyarak ya da kurban
keserek vb. öbür dünyadaki yakÜnÜnÜn
ruhuna hediye göndermek) bir türlü
aklÜm almazdÜ. “Ölen kiíi hayatÜnda
yaptÜklarÜnÜn karíÜlÜðÜnÜ görecek. Benim
buradan bir íey göndermemin ne anlamÜ var” diye düíünürdüm. Kafamdaki
bu soruyu Babama sordum. Rahmetli
Babam íöyle demiíti: “ölen kiíinin
dünyada yaptÜklarÜ manevi sermayesini artÜrÜr ya da azaltÜr. Öbür dünyaya
bu sermayesiyle gider. Biz ise ona
hediye gönderiyoruz. Hediye sermaye
deðildir. Gönderdiðimiz hediye öbür
dünyadaki yakÜnÜmÜzÜn sermayesini/
servetini artÜramaz ama sevinmesini
saðlayabilir.”
Zannederim gerek spor alanÜnda
gerek sanayi alanÜnda devletin teívik
politikalarÜ sonucu hediye ile sermayeyi birbirine karÜítÜrÜyoruz. Hediyeyle
sermayeyi birbirine karÜítÜran bir
toplum hem maddi, hem ahlaki, hem
de estetik açÜdan saðlÜklÜ bir toplum
olamaz.
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DemiryollarÕnda
sinyalizasyon milli olacak
Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryollarà
(TCDD) Genel MüdürlüØü,
TÜBßTAKBßLGEM
ve
ßstanbul Teknik
Üniversitesi iĀbirliØiyle Ulusal Demiryolu
Sinyalizasyon
Sistemi geliĀtirdi. ßlk etapta
sinyalizasyon
sistemi olmayan 6 bin 100 kilometrelik
demiryolu hattàna uygulanmasà planlanan sistem sayesinde, yaklaĀàk 2 milyar lira devletin kasasànda kalacak.

Bakan Yàldàràm:
‘’Türkiye’nin parlak geleceØine talibiz’’
UlaĀtàrma, Denizcilik ve HaberleĀme
Bakanà Binali Yàldàràm, hedeņerinin

sadece yollar yapmak olmadàØànà,
ilgili bütün sektörlerin canlanmasànà
hatta güçlenmesini
saØlama
gayreti
içinde olduklarànà
belirterek,
Āöyle
konuĀtu:
‘’Türkiye’deki
geçmiĀten günümüze kadar elde
edilen kazanàmlarà
yok saymàyoruz, iyi ve güzel olan hepsine sahip çàkàyoruz, ama bizim asàl
hedeŅmiz; Türkiye’yi parlak bir geleceØe kavuĀturmak. ßĀte biz bu parlak
geleceØe talibiz. Bu nedenle de bütün iĀ
alanlaràmàzda yerli üretime çok önem
veriyoruz. 2009 yàlànda 10. UlaĀtàrma
ÿurasà’nda belirlenen ‘yerli demiryolu
sanayinin geliĀtirilmesi’ hedeŅ doØrultusunda ‘Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Projesi’ni geliĀtirdik, uygulamaya
koyduk ve projeyi yaygànlaĀtàracaØàz.’’

Çevreyi kirletenlere
rekor ceza
Bakan Erdo÷an Bayraktar, son 7 ayda yapÕlan 18 bin
103 adet çevre kirlili÷i denetiminde, toplamda 30 milyon
807 bin 236 TL para cezasÕnÕn verildi÷ini belirtti.
Çevre ve ÿehircilik Bakanà ErdoØan
Bayraktar çevre kirliliØine sebebiyet
veren iĀletmelere toplamda 30 milyon
807 bin 236 TL para cezasà verildiØini açàkladà. Çevre ve ÿehircilik Bakanà
ErdoØan Bayraktar yapmàĀ olduØu yazàlà açàklamada 2012 yàlà, Ocak-Temmuz aylarà arasànda toplamda 18 bin
103 adet iĀletmenin, çevre denetiminin gerçekleĀtirildiØini bildirdi. Bakan
Bayraktar, tespit edilen uygunsuzluklara toplam 30 milyon 807 bin 236 TL
para cezasà verildiØini ve bu uygulama
sonucunda 120 tesisin kapàsàna kilit vurulduØunu belirtti.

Ç

Çevre ve ÿehircilik BakanlàØà, atàk pillerin camilerden toplanmasà için Diyanet
ßĀleri BaĀkanlàØà, cezaevleri için Adalet
BakanlàØà, orduevleri ve askeri birlik kantinleri için Genelkurmay BaĀkanlàØà, poli-

velisaritoprak@gmail.com

K

KOBø’ler ve iletiúim

Veli SARITOPRAK

4. Üretime geçmek
Gelelim çaðÜmÜzÜn yükselen deðeri olan
AR-GE’ye.
AR-GE (AraítÜrma ve deneysel geliítirme): Eðitim, bilim ve teknolojinin
geliímesini saðlayacak yeni bilgileri elde
etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme,
iígücü, kültür ve toplumun bilgisinden
oluían bilgi daðarcÜðÜnÜn arttÜrÜlmasÜ ve bu
daðarcÜðÜn yeni uygulamalar tasarlamak
üzere kullanÜlmasÜ için sistematik temelde
yürütülen yaratÜcÜ çalÜímalar.
AR-GE teriminin kapsadÜðÜ 3 temel faali-

Bakan ErdoØan Bayraktar, ayràca 5
milyon 132 bin TL ye mal olacak 60
adet denetim aracànàn, DMO (Devlet
Malzeme OŅsi) aracàlàØà ile alànacaØànàn müjdesini verdi. Bu Āekilde denetimlerin daha etkin bir Āekilde yapàlacaØànà belirten Bayraktar “Yapàlan
denetimlerle çevreye ne kadar duyarlà
olduØumuzu göstermiĀ bulunmaktayàz.
Denetim için alànacak 60 adet denetim
aracàyla birlikte, Türkiye genelinde etkin denetimlerimiz artarak devam edecektir” dedi.

Cami ve cezaevlerinde
atÕk pil toplanacak
evre ve ÿehircilik BakanlàØà, atàk
pillerin toplamasà için Diyanet ßĀleri BaĀkanlàØà ve Adalet BakanlàØà
baĀta olmak üzere bakanlàklar ve kamu kurum kuruluĀlaràyla iĀbirliØi yapacak. Çevre
ve ÿehircilik BakanlàØà’ndan alànan bilgiye
göre, atàk pil miktarànàn artàràlmasà ve kamu
bilincinin geliĀtirilmesi amacàyla kamu kurum ve kuruluĀlaràyla iĀ birliØi yapàlacak.

imin söylediðini bilmiyorum ama çok
beðendiðim bir söz var; “Kendi gelecekleriyle ilgili öngörüleri olmayan
ülkeler, baíkalarÜnÜn öngörülerini yaíarlar.”
Bu sözün üzerine Bilim, teknoloji ve ARGE üzerine düíüncelerimi bina etmek istedim. KÜsa, alt baílÜklar ve maddeler halinde
bu özet çalÜímayÜ OSTñM Gazetesi okurlarÜ
ile paylaíÜyorum.
BñLñM: Belli bir konuyu bilme isteðinden
yola çÜkan, belli bir ereðe yönelen bir bilgi
edinme ve yöntemli araítÜrma sürecidir.
TEKNOLOJñ: Bilimsel bilgiden yararlanÜlarak yeni bir ürün geliítirmek, üretmek ve
hizmet desteði saðlamak için gerekli bilgi,
beceri ve yöntemler bütünü.
Bu duruma göre özgün üretim için gerekli
safhalar da dörde ayrÜlÜr.
1. Bilimsel bilgiye ulaímak ve geliítirmek
2. Bilgiden faydalanarak bir ürün tasarlamak
3. Tasarlanan bu ürünün üretim tekniklerini belirlemek

60 adet denetim aracà alànacak

yet ise:
1. Temel araítÜrma
2. UygulamalÜ araítÜrma
3. Deneysel geliítirmedir
Temel araítÜrma; görünürde herhangi bir
özel uygulamasÜ veya kullanÜmÜ bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir
gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik
çalÜímalardÜr.
UygulamalÜ araítÜrma: Yeni bilgi elde
etmek amacÜyla üstlenilen özgün bir araítÜrmadÜr. Bununla birlikte, öncelikle belirli bir

sevleri için Emniyet Genel MüdürlüØü ile
protokol imzalayacak. SaØlàk BakanlàØà ile
hastaneler, Kültür ve Turizm BakanlàØà ile
oteller, Gençlik ve Spor BakanlàØà ile izci
kamplarà, UlaĀtàrma, Denizcilik ve HaberleĀme BakanlàØà ile tren istasyonlarà, havaalanlarà, limanlar ve postaneler için iĀbirliØi
yapàlacak. ßĀbirliØi protokolleri çerçevesinde cami, cezaevi, hastane, orduevi, postane,
liman, otel ve askeri birlik kantinlerine atàk
pil toplama kutularà yerleĀtirilecek. Toplanan atàk pil miktarà 2007 yàlànda 48 ton
iken, bu rakam geçen yàl 289 tona ulaĀtà.
Bakanlàk, bu yàlàn sonuna kadar 354 ton
atàk pil toplamayà hedeņiyor.

pratik amaç veya hedefe yöneliktir.
Deneysel geliítirme: AraítÜrma ve/veya
pratik deneyimden elde edilen mevcut
bilgiden yararlanÜlarak yeni malzemeler,
yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye, yeni
süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye
yada kurulmuí olanlarÜ önemli ölçüde geliítirmeye yönelik sistemli çalÜímalardÜr.
Sonuç ve neler yapÜlmalÜ?
• Türkiye süratle araítÜrmacÜ ve geliítirmeci bir toplum yaratmalÜ, öncelikle
gençleri bilinçlendirmelidir.
• Bilim ve sanayide baíarÜya saygÜ
duyan ve ödüllendiren bir ülke olmalÜyÜz.
• Merak eden, öðrenen bir topluma
dönüímek zorundayÜz. Yoksa baíka
ülkelerin, baíka toplumlarÜn öngörülerini yaíarÜz.
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Sanayicinin üçte biri kaynak sÕkÕntÕsÕnda
østanbul Sanayi OdasÕnÕn (øSO) Ekonomik Durum Tespit Anketi’ne göre, 2012 yÕlÕnÕn ilk yarÕsÕnda
zarar etti÷ini belirten iúletmelerin oranÕ 1.4 puanlÕk artÕúla 35.7’ye yükselmesi, iúletmelerin üçte
birinden fazlasÕnÕn kaynak yaratmakta zorluk çekti÷inin iúareti.

Ö

zel sektör imalat sanayinin içinde bulunduØu koĀullarà, sorunlarà, beklenti ve öngörülerini
tespit edebilmek, çözüm önerileri geliĀtirebilmek amacàyla ßSO üyeleri arasànda gerçekleĀtirilen anketin 2012 yàlànàn
ilk altà ayànà kapsayan sonuçlarà ile 2012
ikinci yarà beklentileri, ßSO Yönetim
Kurulu BaĀkanà Tanàl Küçük tarafàndan
basàn toplantàsàyla kamuoyuna açàklandà. Ankete göre, 2012 yàlà ilk yarà ekonomik durum tespit anketinin, 2011 yàlà
ikinci yaràya kàyasla biraz daha olumsuz
sonuçlandàØà görüldü. Buna göre, 2012
ilk yaràda, 2011 ikinci yaràya göre tüm
temel göstergelerde artàĀ bildiren iĀletmelerin oranà azalàrken, azalàĀ bildiren
iĀletmelerin oranà arttà.
Üretimde artàĀ bildirenlerin
oranà %49’a geriledi
Bu yàlàn ilk yaràsànda artàĀ bildiren iĀletmelerin oranà üretimde yüzde
53.5’den yüzde 49’a, iç satàĀlarda yüzde 52’den yüzde 46.1’e, yeni sipariĀ-

lerde yüzde 48.8’den yüzde 46.9’a,
istihdamda ise yüzde 42.5’ten yüzde
38.9’a geriledi. AzalàĀ gerçekleĀtiØini
bildiren iĀletmelerin oranà ise üretimde
yüzde 18.1’den yüzde 26.3’e, iç satàĀlarda yüzde 17.3’ten yüzde 27.7’ye, dàĀ
satàĀlarda yüzde 23.2’den yüzde 30.8’e,
yeni sipariĀlerde yüzde 16.9’dan yüzde
25.1’e, istihdamda yüzde 17.3’ten yüzde 25.2’ye yükseldi. Böylelikle 2012 ilk
yaràda, bir önceki yàlàn aynà dönemine
göre tüm temel göstergelerde sorun yaĀayan iĀletmelerin oranà önemli ölçüde
artarken, özellikle iç satàĀlarda sorun yaĀayan iĀletmeler oranànda 10.4 puanlàk
artàĀ iç talepteki durgunluØu göstermesi
açàsàndan dikkat çekici bulundu.

da yüzde 13.7, dàĀ satàĀlarda yüzde 16,
yeni sipariĀlerde yüzde 13.4, istihdamda
yüzde 10.5 oranànda daralma bekliyor.
Tüm göstergelerde daralma bekleyen
iĀletmelerin oranà ise yüzde 10’laràn
üzerinde seyretti. ßhracat yapan iĀletmelere ölçekler itibariyle bakàldàØànda,

2012 ilk yaràda çalàĀmaya katàlan büyük
ölçekli iĀletmelerin yüzde 92.9’unun,
orta ölçekli iĀletmelerin yüzde 78.7’inin
ve küçük ölçekli iĀletmelerin de yüzde
68.2’sinin ihracat yapabildikleri görüldü.

ßĀletmeler ikinci yaràda iyimser
ßĀletmeler, 2012 yàlànàn ikinci yaràsàna yönelik beklentileri ise daha iyimser
oldu. ßĀletmeler, ikinci yarànàn tüm göstergelerde ilk yaràya göre daha olumlu
geçmesini beklerken, ikinci yaràda iĀletmeler, üretimde yüzde 15, iç satàĀlar-

Nijerya’ya kalkÜnmada
OSTñM Modeli

Aktif Sanayicilerden
Ramazan yardÕmÕ
OSTøM Merkezli Aktif Sanayici ve øú AdamlarÕ Derne÷i
faaliyetlerini sürdürüyor. Dernek Ramazan ayÕ boyunca ùentepe
mahallesinde ihtiyaç sahibi yaklaúÕk 300 aileye iftar ve sahur için
yiyecek yardÕmÕ yaptÕ.

O

N

ijerya Ulusal Siyaset ve Stratejik AraĀtàrmalar Enstitüsünün,
ülkenin üst düzey yöneticilerinden seçtiØi 14 kiĀilik Nijerya heyeti,
ülkelerinde sürdürülebilir bir kalkànma
stratejisi oluĀturabilmek için birçok ülkeye inceleme gezisi gerçekleĀtiriyorlar. Aynà amaçla Türkiye’ye de gelen
heyet, sanayi bölgesi yapàlanmasà inceleme alanà olarak OSTßM’i seçti.
OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn,
Bölge Müdürü Adem Aràcà ve OSTßM
Yatàràm A.ÿ. Projeler Koordinatörü
Abdullah Çörtü tarafàndan misaŅr edilen heyete OSTßM’in yapàsà, kurumlarà ve yönetim sistemi hakkànda detaylà
bir bilgilendirme yapàldà. Heyet yetkilileri, KOBß’lerin yoØunlukta olduØu

OSTßM’in, özellikle küçük iĀletmelerin
ortak çalàĀma kültürüyle ürün ortaya
koyma yeteneklerinden çok etkilendiklerini ve ülkeleri için doØru bir kalkànma metodu olabileceØine inandàklarànà söylediler. Üniversite hocalarànàn,
bakanlàklardan, güvenlik güçlerinden,
sanayi ve ticaret odalaràndan üst düzey
yöneticilerin ve basàn mensuplarànàn
yer aldàØà heyet, ülkelerine döndüklerinde CumhurbaĀkanlaràna sunmak
üzere bir kalkànma stratejisi raporu hazàrlayacaklarànà belirttiler.
Sunumlar sonrasànda OSTßM’de Ņrma ziyaretleri de gerçekleĀtiren heyet,
Ņrmalaràn üretim kabiliyetlerini yerinde
inceleme imkânà buldular.

STßM Merkezli Aktif Sanayici ve
ßĀ Adamlarà DerneØi faaliyetlerini
sürdürüyor. Dernek bu çerçevede
ÿentepe mahallesinde ihtiyaç sahibi yaklaĀàk 300 aileye iftar ve sahur için yiyecek
yardàmà yaptà. DaØàtàm programàna katàlan
Yönetim Kurulu üyeleri ailelerle tek tek ilgilendi. Dernek, daØàtàmàn yapàldàØà günde
çocuklarà da düĀünerek kàrtasiye ve oyuncak
paketi daØàtàmà da yaptà. Dernek üyelerinin
de eĀlik ettiØi yemek daØàtàm programànda
BaĀkan Ufuk Bayraktar çocuklarla tek tek

ilgilenerek oyuncak ve kàrtasiye malzemelerini daØàttà.
DaØàtàm merkezine gelemeyen ailelere de
iftar sofrasàna koyacaklarà yemeklerin özel
kaplarda evlerinde teslim edildiØini söyleyen Aktif Sanayici ve ßĀ Adamlarà DerneØi
Yönetim Kurulu BaĀkanà Ufuk Bayraktar,
bundan böyle her ramazanda yapàlacak olan
sàcak yemek daØàtàmà ile günde yaklaĀàk
1500 ihtiyaç sahibi aileye yemek ulaĀtàràldàØànà ve bu tür yardàmlaràn hayàrseverlerimizin desteØiyle sürdürüleceØini ifade etti.
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Van’da deprem sonrasÜ
sanayi devrimi
Van’da yaúanan depremler
sonrasÕ hayat yeni yeni

“øúsizli÷in
azalmasÕ
sevindirici”

T

ürkiye Esnaf ve Sanatkârlarà
Konfederasyonu (TESK) Genel BaĀkanà Bendevi Palandö-

normale dönerken, sanayide
adeta bir devrim yaúanÕyor.

ken, iĀsizlik rakamlarànàn azalmasà-

Organize sanayi bölgesinde

nàn sevindirici bir geliĀme olduØunu

özellikle inúaat ve gÕda

bildirdi. TESK Genel BaĀkanà Ben-

sektöründe yeni fabrikalar

devi Palandöken yaptàØà yazàlà açàk-

art arda açÕlÕrken, 5’i yabancÕ

lama iĀsizlik rakamlarànà deØerlen-

olmak üzere 126 yatÕrÕmcÕ

dirdi. ßĀsiz sayàsànàn geçen yàlàn aynà

da Van Organize Sanayi

dönemine göre 278 bin kiĀi azalarak

Bölgesi’nde fabrika kurmak

yüzde 8.2 seviyesinde gerçekleĀme-

için yer tahsisi bekliyor.

sinin son derece olum olduØunu belirten Palandöken Āunlarà kaydetti:

V

an OSB BaĀkanà Sinan Hakan, “Son dönemdeki teĀviklerin yanà sàra Van’àn
bölgeye hakim bir konumda olmasà
sanayicinin iĀtahànà kabartàyor. Depremden sonra adeta sanayide devrim
yaĀàyoruz” dedi. Kent, geçen yàl 23
Ekim’de Richter ölçeØine göre 7.2 ve
9 Kasàm’da 5.6 büyüklüØündeki depremlerin ardàndan yaĀanan göçle ölü
bir kente döndü. Göç edenlerin dönmeye baĀlamasàyla hayat normal akàĀàna girmeye baĀlarken, sanayide de
hàzlà bir geliĀme yaĀanàyor. Van Organize Sanayi Bölgesi BaĀkanà Sinan
Hakan, bunu deprem sonrasà sanayi
devrimi olarak yorumladà. Hakan,

yatàràm yapmak isteyen Ņrmalara yer
tahsisi konusunda yoØun bir çalàĀma
içine girdiklerini söyledi. Özellikle
gàda ve inĀaat alanànda farklà üretim
tekniklerinin geliĀtirildiØini belirten
Hakan, Van’àn önümüzdeki günlerde
altàn çaØànà yaĀayacaØànà anlattà.
126 yatàràmcà fabrika kurmak için
sàra bekliyor
Deprem sonrasà karamsar bir tablonun çizildiØini belirten Hakan, sanayiciler olarak hiçbir zaman umutlarànà kaybetmediklerini söyledi.
Van OSB’de yakànda ihtisaslaĀmàĀ
Ņrmalaràn ön plana çàkacaØàna ve
bazà markalaràn söz sahibi olacaØàna dikkat çeken Hakan, “Deprem

cuneytorkmez@tosyov.org.tr

G

eliímeler, aktüalite, toplumsal
sorunlar, konular, beklentiler,
yapÜlmasÜ gerekenler, yanlÜí
yapÜlanlar, nasÜl doðrusunun yapÜlacaðÜ
yönünde öneriler… Biraz edebi, biraz
bilgi yoðun yazÜlar, makaleler. Her biri
ayrÜ bir deðer her biri ayrÜ bir düíün
ürünü. Kolay deðil yazmak. AslÜnda
zorlamaya da gelmeyecek kadar önemli
bir ií. Bazen okumak zor oluyor bazÜ
yazÜlanlarÜ. YazÜlanlar diyorum, çünkü
“yazÜ” denemeyecek kadar yazÜlmÜí. Hiç
okunamayanlar var. Okumak güzeldir,
herkes okuyabilir, ama yazmak çok ayrÜ,
herkesin yapamayacaðÜ cinsten bir ií,
bir eylem. Hani sayfayÜ doldurmuí, yeri
saðlam ama okunmuyor. TatsÜz, tuzsuz
anlamsÜz… YazanÜ bile yazarken sÜkÜlmÜí
olmalÜ diye düíündüren cinsten. AkÜlda kalÜcÜlÜk, akÜcÜlÜk, keyif veren yönü
önemli bir yazÜnÜn, ama sonuna kadar
okunabilmesi çok daha önemli. Hele
yazÜn yazÜyorsan o zaman daha dikkatli
olmalÜsÜn.

sonrasà Van’da sanayi bakàmàndan
önemli adàmlar atàldà. Özellikle son
teĀviklerden sonra Van’da yatàràma
büyük bir ilgi oldu. Öte yandan Van
çok kàsa bir süre sonra OrtadoØu’nun
da içinde bulunduØu sanayi merkezi konumuna gelecek. ÿu anda 126
Ņrma Van OSB’de yatàràm yapmak
için sàra bekliyor. OSB içinde yeni
bir etabàn alt yapàsànà tamamlamaya
çalàĀàyoruz. Bu sàra bekleyen yatàràmcàlar içinde yabancà sermayeli 5
dev Ņrma da bulunuyor. Van’da sanayicilik ve üretim bir kültür haline
geldi. ßstihdam da hàzla artàyor” diye
konuĀtu.

øçeriden ve dÕúarÕdan
geliúmeler ve yazÕn
yazma sanatÕ

Cüneyt ÖRKMEZ

ta uzaklarÜn bile ilgisini çekiyor orta
doðunun oyun kültürü. ñdare edip gidiPolitikanÜn içi dÜíÜ kalmadÜ. Türkiye
lecek. Bu saatten sonra evimizi deðiítiresanki dünyanÜn ortasÜ gibi bir hisse kapÜlmeyeceðimize göre evimizi, ideallerimizi,
dÜm bu yaz. Nasrettin Hoca’ya sormuílar
ihtiyaçlarÜmÜzÜ göz önünde bulundurarak
dünyanÜn ortasÜ neresidir diye. “Tam budaha yaíanÜlÜr kÜlmak için çalÜímaya
rasÜdÜr” demií. ñnanmayanlar içinse “isdevam edeceðiz. Bu ülkenin çok güzel
terseniz ölçün” diye kolay bir yol önerdeðerleri var ve bu sayede sorunlarÜnÜn
mií! BurasÜ Türkiye ve burasÜ dünyanÜn
üstesinden gelecektir.
ortasÜ. Orta yerde neler olduðu da tabi ki
tüm dünyayÜ ilgilendiriyor. Orta’nÜn doñí dünyasÜ açÜsÜndan baktÜðÜmÜzda
ðusu son dönemde oldukça karÜíÜk. Bu
orta yerde meydana gelen geliímelere
karÜíÜklÜk dÜíarÜ bakarken içeriyi unutma iyimser ve telaísÜz bakabilme anlayÜíÜnÜn
anlamÜ taíÜmÜyor bizim açÜmÜzdan. Yani yerleítiðini görüyoruz. Bunca toz bulutu
Yaz ayÜnÜn yazarlarÜ olarak iíimiz zor.
bildiðimiz resmi tarih bize bulunduðuarasÜnda, bunca uðraítÜran geliíme varÖzellikle cayÜr cayÜr yanan ñzmir’den
muz coðrafyada sürekli bir hareketin var ken yine de bir saðduyu ikliminin yeryazmak. SÜcak bir yaz yaíÜyoruz. ÇalÜíma olduðunu gösteriyor. ìimdiye kadar dur- leímií olmasÜ kolay bir íey deðil. Dünya
iliíkileri açÜsÜndan ií iletiíimi, ramazan ve mayan afacan çocuðu íimdiden sonra
ekonomisinde genel olarak yaíanan
yazla birlikte rehavet noktasÜnda. ñç ve
yerinde tutamazsÜnÜz. Oyuna davet eden durgunluða raðmen Türkiye’nin kendi
bir tarafÜ var bu coðrafyanÜn. O yüzden
dÜí geliímeler yazÜn daha sÜcak hissedilekonomisinin güçlendirmek adÜna almÜí
mesine neden olabiliyor.

“ßĀ bularak çalàĀmaya baĀlayan her
iĀsiz hane halkànàn gelirini de artàràyor. ßĀsizlik rakamlarànàn bu düzeyde kalmasà için Āimdiden önlem
alànmalà. Yeni teĀvik sistemi büyük
ve teknoloji odaklà yatàràmlarà destekliyor bu yönüyle istihdam artàĀàna
yeterli katkàsà olmayacaktàr. ßĀsizliØin önlenmesi ve istihdam artàĀàna
yönelik ayràca bir istihdamà teĀvik
paketi hazàrlanmalàdàr. Paket içinde
istihdamàn yüzde 80’ini baràndàran
KOBß’lere öncelik verilmelidir.”

olduðu kararlarÜ uygulamaya koymasÜ
bir anlamda durgunluk sonrasÜ güçlü bir
Türkiye’nin altyapÜsÜnÜ kurma anlamÜ
taíÜyor. Terör, Suriye sorunu yaz boyu
hem iç hem dÜí niteliði olan geliímeler
olarak gündemdeki yerini korudu. Bu
sorunlarÜ asla küçümseyemeyiz. Ancak büyük ülke, sorunlarÜnÜn varlÜðÜna
raðmen geliíme yolundan geri adÜm
atmayandÜr. Ülke çÜkarlarÜmÜzÜ asla göz
ardÜ edemeyiz. Bu inanÜlmaz bir hata
olur. Bu bakÜí açÜsÜnÜn toplumu temsil
eden kesimler tarafÜndan ortak bir anlayÜí olarak benimsenmesi bizi güçlü ülke
yapacak önemli bir bakÜí açÜsÜ olacaktÜr.
Bu günün sorunlarÜ ile baía çÜkmada
ekonomik gücün ne derece önemli olduðu tartÜímasÜz bir gerçek. Orta yerde
yaíanan geliímeleri birbirimize zarar
verecek bir politika malzemesi haline
dönüítürmek bize hiçbir yarar saðlamayacaðÜ gibi asÜl hasarÜ ekonomiye
verecektir. Bir yanda yüksek yoðunluklu
çatÜímaya ve tartÜímalara açÜk sÜcak bir
yaz, diðer tarafta iíin gücün bitmediði bir
piyasa. ñíten korkumuz yok ama uðraíÜlarÜmÜz huzura yarasa çok daha sevineceðiz. Buna her zamankinden daha çok
ihtiyacÜmÜz var.
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ñMKB GñP’e KOBñ’lerin talebi artÜyor
øMKB bünyesinde
oluúturulan GøP’e
24 úirket baúvurdu.
KOSGEB bu úirketlere
100 bin liraya kadar
geri ödemesiz destek
sa÷lÕyor.

caØànà öngördüklerini söyledi.
KOBß’lerin ve iĀletmelerin sermaye
piyasalaràndan fon temin edebilmesine imkan saØlanmasà amacàyla GeliĀen ßĀletmeler Piyasasà (GßP) KOBß
Destek Programà’nàn hazàrlandàØànà
ve 2011 yàlànàn Haziran ayà itibariyle
uygulamaya konulduØunu ifade eden
KOSGEB BaĀkanà Mustafa Kaplan, “GßP KOBß Destek Programà
ile geliĀme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli iĀletmelerin; ßMKB GeliĀen ßĀletmeler

Piyasasà’nda iĀlem görmesinin saØlanmasà, sermaye piyasalaràndan fon
temin edilmesine imkan saØlanmasà
amaçlanmaktadàr” diyerek, GßP ile
geri ödemesiz 100 bin liraya kadar
destek verdiklerini bildirdi. Kaplan,
AØustos baĀàndan bu yana söz konusu destek programàna ßstanbul’dan
11, Ankara’dan 4 ve ßzmir, Kayseri,
Antalya, Aydàn, Çorum, TekirdaØ,
Osmaniye, Kocaeli ve Bursa’dan
birer KOBß olmak üzere toplam 24
baĀvurunun geldiØini kaydetti.

Bir de masalarÜn arkasÜndan kalkÜn diyor, hem
onlara hem de mezun ettikleri öðrencilere hem
de yöneticilere! O zaman kesinlikle anlarlar
Sonuçta, kendi ellerinle
hangi metodun doðru olduðunu, hangisinin
yanlÜí olduðunu! Bir de bütün patronlarÜn ve de
iúletmenin aya÷Õna
memleketin çuvalÜ çil çil altÜnlarla dolar, taíar,
elektronik pranga takmÕú
neticede! Her iki grup için de umarÜm istisnai
olursun!
vakalar vardÜr; en azÜndan biri sensin! Hem iki
Ràdvan VERCAN
gruba giriyorsun, hem de biliyorum, çÜraklÜðÜ
elde etme çabalarÜ esnasÜnda neler çektiðini!
taraf olarak göstermesi; (vay canÜna iki
• Bencillik, rekabet sonucu, çalÜíanlar arasÜ,
Taylor rekabeti iyi zannetmií; endüstri mühencephe açÜlmÜí, hem de iíyerlerinde!)
yönetimdekiler de dahil, çekiímenin
disliði
eðitimlerinin odaðÜna yerleítirmií! Sadece
• Bir taraftakiler düíünürken, diðer taraftaoluímasÜ,
o olsa iyi, oralardaki ekonomi, iíletme eðitimlekilerin sadece çalÜítÜðÜnÜ söylemesi,
• AçÜk ya da silik çÜkar gruplarÜnÜn oluírinin odaðÜnda da rekabet var. Bi kere rekabet
• Onlar için yönetimin anlamÜ “üst düzey
masÜ,
yönetim fikirlerini iíçilerin ellerine, beoptimal deðil! 2+2=4 gibi doðru, optimal
• Yöneticilerin sorun yok, mükemmeliz
denine tam anlamÜ ile transfer edilmesi
anlayÜíÜnda olmalarÜ ve benzerleri
olduðu ispatlÜ teoriye gözün kapalÜ uy, kazanÜrsÜn
sanatÜ olmasÜ”
çalÜíanlarÜ sorun söyleyemez, hatalarÜ gizler
demiítim, hatÜrla! ìimdi de, optimal olmayan,
saptamalarÜ özellikleri zaten dikkatimi celb
hale getirir. Özünde hata olan önerilerin, kaizeoralarda verilen yetersiz üniversite eðitimlerinin
etmiíti! ñyi ama Japonya’da da endüstri münin, innovasyonun önü de tÜkanÜr. Sorun yoksa
odaðÜnda olan rekabete gözün yumuk uyarsan,
hendisliði bölümleri var! Bu ne demek oluyor,
geliíme de olmaz, tabii ki!
hiyeraríik yapÜlara girip çÜkarsan; en güçlü, iyi
íimdi? Gizlemeye çalÜítÜklarÜ, basit bir íey mi var,
Katmandu’da 100 metrede bir kasis var; kaza
çabalarla iílerini yürütsen bile, üstüne üstlük
yoksa? Matsushita San konuímasÜnÜn devamÜn- olmadÜðÜ için de problem yok!- Prof.Seiichi
365
gün gözün fal taíÜ gibi açÜk olsa da hiç fark
da “Evet, biz kazanacaðÜz, siz kaybedeceksiniz.
Fujita
etmez;
en nihayetinde kaybedersin diyorum,
Eskimií Taylorizmi tam anlamÜ ile kafalarÜnÜzdan
Sonuçta, kendi ellerinizle iíletmelerinizin ayaktemizlemeye muktedir olamayacaksÜnÜz.“ demií. larÜna “elektronik” pranga takmÜí olursunuz!
kaybedersin! Bulunduðun ülkenin de cari açÜk
Kaybetmeyi, bozulmayÜ, kalitesizliði, cari açÜk
Suzanna, eðitimim yetersiz kaldÜðÜndan,
vermesi de çok olaðan, dramatik vakalarÜn,
verilmesini Taylorizme baðladÜðÜ pek açÜk!
Almanya’da çalÜíanÜ makine parçasÜ yerine
davranÜí bozulmalarÜnÜn, kurumsal yapÜlarda boHiyeraríik yapÜlarÜn ortaya çÜkmasÜnÜ da saðla- koyan kafadaki kurumda uzun uzun ihtisas
zulmalarÜn artan bir hÜzda seyir izlemesi de çok
yan Taylormuí; sonradan kendisi de bin piíman yaptÜm, bu iíin öðretmeniyim diye söylemiíti.
olaðan!
Deming’in kitabÜndaki íekilde görmüíolmuí, ama neye yarar. Bi kere, taíÜ kuyuya
Kaizenden, innovasyondan sonra, oluíturulan
sün
bu
durumu!
Bir de hayret etmiísin; ben de
atmÜí! 1000 deðil, 22 milyon akÜllÜ bunu zor
standardlarÜn yenisi ile deðiítirilmesi gerekli!
senin
hayret
etmene
çok hayret ettim, doðrusu!
çÜkartÜr. Cari açÜk da pek açÜk orada durur, tabii, Taylor’un bazÜ teknikleri kullanÜlabilir, belki!
GünaydÜn, Tsuda”
bu durumda! ìahidim 5 maddeyi harfiyen yeri- Oralarda bazÜ endüstri mühendisleri de istane getirdiðine, daha neler var, dilim dönmüyor. tistiksel tekniklerden oluían pahalÜ 5 varyans
Merhum Matsushita San 1988 yÜlÜndaki koÇünkü nasÜl iílediðini bilmediðim arabamÜn içine eðitimi alÜyorlarmÜí, uzun uzun! Gördüðün
nuímasÜnÜ aíaðÜdaki cümleleri ile tamamlamÜí;
girdiðim gibi, hiyeraríik yapÜnÜn içine her gün
gibi, ne yapacaklarÜnÜ bilemez halde, oraya
“Biz Taylor dönemini geçtik. ñílerin son derece
girip çÜkÜyorum. Kuyuya atÜlan taíÜn kuyunun
buraya koíturup duruyorlar! Taylorize endüstri
karmaíÜk olduðunun farkÜndayÜz. Riskle, beklendibine düímesi gibi; hiç íaímamÜí; hayret ki, ne mühendisliðinin, iíletme eðitimlerinin, Deming
meyenle ve rekabetle dolu ortamlarda firmanÜn
hayret! Bu sistemin kökü belki de, 6-7 asÜr gerifelsefesine uygun olmadÜðÜnÜ anlamÜísÜndÜr, en
de, sömürgeci batÜ Avrupa’da vardÜr. Sonuçta,
azÜndan bu örneklerle! Deming felsefesinin f’sini, hayatta kalmasÜ çok zordur. Bunun için, bir
cari açÜðÜn oluímasÜna neden olan, hiç iyileíme- derslerin içine katÜítÜrÜp, laçkalÜðÜn, varyasyonun, íirket hayatta kalmak için bütün çalÜíanlarÜnÜn
aklÜna ihtiyaç duyar, bu ortamÜn hazÜrlanmasÜ
yen hastalÜk da ortaya çÜkmÜí. Bu hastalÜk batÜbozulmanÜn daha da hÜzlÜ artmasÜna neden de
daki üniversite bölümlerinin derslerini etkilemií; oluyorlar, Karpatlarda! KafalarÜ Taylorize olanlar veya ön ayak olmasÜ liderlerin, patronlarÜn
iíletmelerle ilgili, üretimle ilgili derslerin odaðÜna gibi iíin sonuna deðil, baíÜna bakarÜm! Yani,
sorumluluðundadÜr. Bizim için, iyi yönetim tarzÜ
çalÜíanlar arasÜ rekabet ve hiyeraríik yapÜlar
balÜk baítan kokar! Bunlardan dolayÜ, eðitim
firmanÜn servislerinde, bütün ií gücünün entelkonmuí! Üniversitede bu konuyu açsam mÜ,
sistemi hatalÜ, mezun öðrencilerin elinden ne
lektüel kapasitesini-zekasÜnÜ en iyi íekilde kulacaba? Geliíme fÜrsatÜ olarak mÜ görürler, yoksa gelebilir? Üniversitedeki tanÜdÜklarÜna tavsiyem;
lanmaktÜr; sÜnÜfsal, kastsal, fonksiyonel bariyerler
Taylorize kültürleri harekete mi geçer ya da hiç
unvanlardan, stotüko konumlarÜndan vaz geçip,
olmaksÜzÜn.
mi aldÜrmazlar, kestiremiyorum. Aaa, Chen’den masalarÜn arkasÜndan kalkÜn; kalkÜn da yatay
Teknolojik ve ekonomik olarak birbirimizi karmektup geldi, sormuítum fikrini; “HakkÜ Bey,
sistemi öðrenin! Bu konuda ustalaíÜn, yani
Merhabalar, Her gün arabanÜn içine girdiðin
knowledge sahibi olun, uygulayÜn, sonra da öð- íÜlaítÜrdÜðÜmÜzda, sizden çok daha iyi durumda
gibi, Taylor’un kurduðu sistemin içine de giriyor- retin, birlikte uygulayÜn! Ama iíi yarÜm yamalak
olduðumuz ölçülerle ortadadÜr. Birkaç teknokrasun. Yönetici olarak da bilemeden; gizli olarak
öðreneceðinize de kaniyim; Deming felsefesine
tÜn, hatta çok akÜllÜlarÜnÜn zekasÜ firmanÜn, kuçalÜíanlara; “senin beynin yok; makinenin paruygun istatistik eðitimi gerekli, ií için! Stok kont- rumlarÜn hayatta kalmasÜnÜ saðlamak için yeterli
çasÜsÜn; sakÜn bana akÜl vermeye kalkma; benim rol, mesela, ileri seviyede istatistik, matematik
deðildir. Bulunulan çevrede, iniílerin – çÜkÜílarÜn
aklÜm her iíe yeter.” diye fark etmeden sürekli
gerektirir. ñstatistik lafÜ çok geçiyor, sakÜn oraolduðu ortamlarda, sadece bütün çalÜíanlarÜnÜn
mÜrÜldanÜp duruyorsun! ArabanÜn gittiði gibi bu
lardaki istatistikçilerin bu iílere aíina olduðunu
zihinleri ile iíletme yaíamaya, geliímeye devem
sistem de sen fark etmeden gidiveriyor. Sistemi
da zannetme; ya Deming’in teorilerinden felseeder. Evet, biz kazanacaðÜz, siz kaybedeceksiniz.
tam istediði amaçlara göre kurmuí, Taylor!
fesinden bi haberler ya da Deming’den nefret
Eskimií Taylorizmi tam anlamÜ ile kafalarÜnÜzdan
• Rekabete yol açan yönetim tekniklerinin ederler. Dr. Deming istatistiksel tekniklerden bir
kÜsmÜnÜn hatalÜ olduðunu söylüyor ki, çok doðru! temizlemeye muktedir olamayacaksÜnÜz.“
kullanÜmÜ,
rvercan@hotmail.com
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r.Toyoda’nÜn rehberinin “kalite yönetimi
konusunda batÜ dünyasÜndan bulgular”
baílÜklÜ yazÜsÜ önümde, ilk sayfada dÜí
ticaret açÜðÜ veren bir ülkenin grafiði var. Bence, yazÜnÜn odaðÜ dÜí ticaret dengesinin artÜya
döndürülmesi! ñlk cümlelerine sorularla baílÜyor;
“Biz neredeyiz? ñíimizi nasÜl yapÜyoruz? DÜí
ticaret dengesine göre ülkede iíler iyi yapÜlÜyor
mu? ñlerde daha iyi durumda olacaðÜz sözlerinin
ardÜndaki kanÜt nedir?”
Köstence’nin en iyi yerinde bir maðaza açsam; bir ay, iki ay, ... bir yÜl, on yÜl zarar etsem;
iíi bilmediðimi hemen anlarÜm. Çok önceden de
icabÜna bakarÜm! Fakat bu memleket olunca, temelde önemli büyük hatalarÜn var olduðunu da
ilk anda düíünüveririm. BakalÜm yazÜda, ülkede
neler eksik, hatalÜ yapÜlÜyor görebilecek miyim?
Dikkatimi çeken íu cümle de çok doðru!
“Daha da kötüsü, insanlarÜmÜzÜ mahvediyoruz.
Bizim birbirimize, insanlarÜmÜza ihtiyacÜmÜz her
zaman olacak!” deyip; problemin kalite olduðunu vurguluyor. “AíaðÜda sunulan menüdekilerin
hepsi yetersiz; hatta bazÜlarÜ olumsuz sonuçlara
sahiptir.” dediði menüde, ki bu menü ilginçliklerle dolu; “ñí standartlarÜ, kotalar, zaman standartlarÜ; üretim veya servis sektöründe olsun üretim
maliyetlerini ikiye katlar. Kalite yerine sayÜlar
üzerinde durulmasÜ, çalÜíanlarÜn onurlarÜ-haysiyetleri ile oynanmasÜna neden olur. Geliímeye
(kaizen, innovasyon vesaireye) bariyer teíkil
eder.” cümleleri gözüme çarpÜyor.
Aaa, bunlar; endüstri mühendisliðinde
Suzanna’nÜn öðrendiði, benim ve tedarikçim,
dostum Dimitri’nin iíyerlerinde uyguladÜðÜ íeyler! ñyileímeler olmuítu, nasÜl üretim maliyetlerini
ikiye katlar, hiç inanmÜyorum! Hep FW Taylor
deyip dururdu, endüstri mühendisliðinin babasÜ
diye!
YazÜda geçen Taylorizm íundan daha fazlasÜna benziyormuí; “Köhnemií kafamla fabrikamda, birkaç sekreterli odaya açÜlan kapÜlÜ salon
salomanjede genel müdür olarak tahta kurulmuíum! Sorun çÜktÜðÜnda masamÜn önüne sorun
çÜkaranÜ, kafasÜna gelen fikirleri orada burada
öneri diye söyleyeni çaðÜrÜp, anasÜndan emdiði
sütü burnundan getirmekle vazifeliyim; belki de
kafasÜndaki fikri benimmií gibi kullanÜrÜm! ÇalÜíanlara hiç güvenim yok! Benim, müdürlerimin
stotükolarÜ, prestijleri önemli, asla vazgeçmeyiz.”
Herhalde, Matsushita San bu gerçeði anlamÜí!
Acaba onun da rehberi var mÜydÜ? Varsa, Dr.
Toyota’nÜn rehberi ile aynÜdÜr; 2’ye 500 nesine
isterlerse bahse girerim! Panasonic firmasÜnÜn
sahibi mütevazÜ Konosuke Matsushita, bir grup
AmerikalÜ ií adamÜna hitaben yaptÜðÜ konuímanÜn ilk kÜsmÜnda;
• Sürekli dÜí ticaret açÜðÜ, cari açÜk elde
eden AmerikalÜlarÜn kaybetmesinin
nedeni olarak Taylor’un prensiplerini
göstermesi,
• ñçlerindeki hastalÜðÜn kafalarÜnÜn Taylorize
olmasÜ,
• Yöneticileri bir taraf, çalÜíanlarÜ diðer bir
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