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Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan yazı-
lı açıklamaya göre, Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan, Kasım ayı ihracatçı 

birlikleri kayıt rakamlarını değerlendirdi. 
İhracatçı birlikleri kayıt rakamlarına göre 
Kasım ayında ihracatın geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 13.9 artarak 10 milyar 758 
milyon dolara ulaştığını anımsatan Çağla-
yan, “Dünyada küresel ölçekte sorunların 

devam ettiği ve beklentilerin olumsuz bir 
seyir izlediği dönemde ihracatımızda yaşa-
nan bu artış önemlidir. Bu gelişmeler, ihra-
catta yeni bir rekor kıracağımıza adım adım 
ilerlediğimizi göstermektedir” dedi.

Ortalama günlük 469 milyon 
dolar ihracata ihtiyaç var

Orta vadeli programda hedef olarak belir-
lenen 134.8 milyar dolar rakamını geçebil-
mek için Aralık ayının 27 iş gününde orta-
lama günlük 469 milyon dolar ihracat yapıl-
ması gerektiğini belirten Çağlayan, 11 aylık 
ihracat performansının bu hedefi  rahatlıkla 
yakalayacağını gösterdiğini kaydetti.

İhracatçılar diğer
pazarlara yöneldi

Yakın coğrafyamızda çalkantılar yaşanır-
ken, AB ülkeleri borç krizi ile boğuşurken, 
ihracatçıların diğer bölgelere yönelmesinin 
pazar çeşitlendirilmesinin sağlıklı şekilde 
işlediğinin göstergesi olarak tanımlayan 

Çağlayan, “2011 yılının 11 ayı ihracatımı-
zın ortalama yüzde 20 civarında artış gös-
termesi, küresel kriz ve Avrupa’da yaşanan 
gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin 
sağlam temeller üzerinde yoluna devam 
ettiğini göstermektedir. Dünyada küresel 
ölçekte sorunların devam ettiği bir ortam-
da, beklentilerin olumsuz bir seyir izlediği 
dönemde ihracatımız da yaşanan bu artış 
önemlidir” dedi.

AB ve gelişmiş ülkelerde kırılganlıklar 
devam ederken, gelişmiş ülkelerde talep da-
ralmasına rağmen ihracatta yaşanan artışın 
sevindirici olduğunu vurgulayan Çağlayan, 
“İhracatçılarımız, gerek Avrupa Birliği’nde, 
gerek Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ya-
şanan olumsuzluklara rağmen, pazarlarını 
çeşitlendirmişler, bulundukları pazarlardaki 
konumlarını güçlendirerek, bu ülkelerden 
gelebilecek olumsuzlukları bertaraf etmeyi 
başarmışlardır. İnanıyorum ki, ihracatçıları-
mız orta vadeli program hedefi  olan 134.8 
milyar dolar ihracatı gerçekleştirerek yeni 
bir ihracat rekoru kıracaklardır” ifadelerini 
kullandı.

Sivas Organize Sanayi Bölge-
si’nde üretim yapan Gökçeler 
Makine ile savunma sanayii 

firmalarından Alp Havacılık arasında 
yapılan işbirliği sonucu, Sivas tari-
hinde ilk defa bir uçak parçası işlendi. 
Gökçeler Makine, Sivas’ta ilk defa bir 
uçak parçası üreten firma olarak Türk 
havacılık tarihine geçti. Boeing 787 

sivil yol-
cu uçağına 
ait uçak 

parçası Gökçeler Makine firması 
tezgâhlarında üretildi. İlk parçayı 
teslim alan Alp Havacılık, test ve 
sertifikasyon çalışmalarına başladı. 
Bu çalışmalar sonucunda seri üreti-
me geçilecek. Alp Havacılık Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tuncer Alpata, 
Türkiye’de kabiliyetli yerlerde küçük 
de olsa uzun vadeli yatırım ilişkileri 
kurduklarını, stratejik anlamda üret-
tikleri ürünlerin alt yüklenicilerini 
Türkiye geneline yaymaya çalıştıkla-
rını söyledi. Sivas Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Osman Yıldırım ise 
savunma sanayii konusunda başlatı-
lan çalışmaların sonuç vermesinden 
dolayı memnuniyet duyduklarını, 
işbirliklerinin devam edeceğini kay-
detti.
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Cüneyt ÖRKMEZ

 19’da

Şefi k ÇALIŞKAN

 4’de

Çek kanunu,
püsküllü bela

Atilla ÇINAR

 16’da

Teknolojik 
gelişmede yazılı 
kaynağın önemi

Abdullah ÇÖRTÜ

 9’da

“İhracat rekorunda adım 
adım ilerliyoruz”

Sivas’ta ilk uçak 
parçası üretildi

 Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, “Dünyada 
küresel ölçekte sorunların devam ettiği ve 
beklentilerin olumsuz bir seyir izlediği bir dönemde 
ihracatımızda yaşanan bu artış önemlidir. Bu 
gelişmeler, ihracatta yeni bir rekora adım adım 
ilerlediğimizi göstermektedir” dedi.

Ekonomi BakanıEkonomi Bakanı
Zafer ÇağlayanZafer Çağlayan

Emin AKÇAOĞLU

 11’de

Dünyanın hâli: Ne 
söylediler? Ne 
yapıyorlar?

Veli SARITOPRAK

 8’de

Baskı grupları

Arap saçı büyüme 
ve yerli malı

Yerli İmalat 
geleceğimizdir

Ekonomi BakanıEkonomi Bakanı
Zafer ÇAĞLAYANZafer ÇAĞLAYAN
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Nihat Ergün, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın 2012 Yılı 

Merkezi Yönetim Bütçesi TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2012 
yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Dünya 
ülkeleri olarak, üretim ve tüketim gibi en 
temel ekonomik terimlerin dahi sürekli şe-
kil ve muhteva değiştirdiği, yeni anlamlar 
yüklendiği bir süreçten geçildiğini söyle-
yen Nihat Ergün, teknolojik ilerleme, sos-
yal ve kültürel değişimler ile küreselleşme 

sürecinin, her gün yeni tehditler ve fırsat-
lar çıkardığını söyledi. 

TÜBİTAK’ın hibe destek 
ödeneği 67 kat arttı 

 Bakan Ergün, TÜBİTAK’ın hibe destek 
programlanılın bütçesi 2002 yılında 12 
milyon TL iken, bu ödeneğin 2011 yılın-
da yaklaşık 67 kat bir artışla 800 milyon 
TL’ye yükseldiğini söyledi. Ergün, “2002 
yılında ülkemizde kurulu teknopark sayısı 

sadece ikiydi. Bugün ise 32’si faal olmak 
üzere 43 teknoparkımız mevcuttu. Bütün 
bu projelerin meyvelerini fazlasıyla top-
ladığımızı ifade etmek isterim. Mesela 
2008 yılından bugüne kadar kurulan 108 
Ar-Ge merkezinde yapılan Ar-Ge harca-
ması 5 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2010’da 
Ar-Ge harcamalan 2000 yılına göre 3 kat 
artarak 9 milyar TL’yi aşmıştır. Aynı dö-
nemde, Ar-Ge harcamasının GSYİH’ye 
oranı binde 48’den binde 84’e ulaşmıştır. 
Bu rakamı, 2017’de yüzde 2’ye, 2023’te 
ise yüzde 3’e çıkarmayı hedefl iyoruz” 
şeklinde konuştu. 
 17 bin 500 kişiye iş imkânı sağlanacak 
Bakan Ergün, bakanlık olarak, hem mev-
cut OSB’lerin niteliğini artırmaya hem de 
ekonomik açıdan doğru yerlere OSB kur-
maya çalıştıklarını belirtti. Bugüne kadar 
altyapısı tamamlanan 143 OSB projesinin 
73 tanesini tamamladıklarını açıklayan 
Ergün, şunları söyledi: “Üstyapı ve altya-
pı inşaatı tamamlanan 441 Küçük Sanayi 
Sitesinin (KSS) de 92 tanesini biz tamam-
ladık. OSB’lerde 1 milyona, KSS’lerde 
ise 500 bine yakın istihdam sağlandığını 
görüyoruz. 2012 yılında tamamlanması 
planlanan 9 OSB ve 6 KSS projesi ile de 
yaklaşık 17 bin 500 kişiye iş imkânı sağ-
lamış olacağız. Bu yıl, OSB’lerde bulunan 
boş parselleri girişimcilerimize indirimli 

veya bedelsiz olarak tahsis etmeye başla-
dık. Bu uygulamayla 60 il merkezi ve 117 
ilçede yer alan 196 OSB’de 10 bine yakın 
parseli girişimcilere tahsis etmeyi planlı-
yoruz. Ayrıca OSB’lerde daha önce tahsis 
edilmiş ancak yatırım yapılmayan parsel-
lerin arsa tahsislerini de iptal etmeye baş-
ladık. Bugüne kadar 47 bölgede mevzuata 
aykırı 273 adet parselin tahsisini iptal et-
tik. Kendiliğinden oluşmuş sanayi bölge-
lerinin ıslah OSB kimliği kazanmalarının 
da önünü açtık, gelen talepleri değerlen-
dirmeye başladık.” 

Türkiye’de ihracat arttı 

 Türkiye’de yatırım, üretim ve ihracatın 
arttığını dile getiren Bakan Ergün, ancak 
bu artışın, nicelik sahasına olduğu kadar 
nitelik sahasına da yansıması gerektiğini 
belirtti. “2023 yılında 500 milyar dolar 
ihracat rakamına ulaşacaksak, bunu sade-
ce daha fazla üreterek değil, daha yüksek 
katma değerli üretim yaparak sağlayabili-
riz” diyen Ergün, bilim ve teknoloji kapa-
sitesinin artırılması halinde Türkiye’nin 
sahip olduğu genç nüfusun, doğal kaynak-
ların ve coğrafyanın değerinin, mevcut 
durumun çok üstüne taşınabileceğini dile 
getirdi.

2012’de 9 OSB tamamlanacak 
 Bakanlık olarak, OSB’lerin niteliğini artırmaya çalıştıklarını belirten Sanayi Bakanı Nihat Ergün, “2012 yılında 

tamamlanması planlanan 9 OSB ve 6 KSS projesi ile yaklaşık 17 bin 500 kişiye iş imkânı sağlamış olacağız” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, ‘’2023’e Doğru 

Özel Ekonomi Bölgeleri Çalıştayı’’nda 
yaptığı konuşmada, özel ekonomi 
bölgelerinin, hem serbest bölgeleri hem 
organize sanayi bölgelerini hem teknoloji 
bölgelerini hem de lojistik merkezlerini 
kapsadığını söyledi. Dünyanın ilk 10 
büyük ekonomisi hedefi ne ulaşmak 
istiyorsak elimizdeki tüm araçlara yeni 
gözle bakmamız gerektiğini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

‘’Türkiye’nin sanayileşmesinin ilk 
kilometre taşı 1962’de kurulan organize 
sanayi bölgeleriyle (OSB) başlamıştır. 
Yıllar içerisinde OSB’ler çok başarılı 
oldu. İkinci kilometre taşı, bu da rahmetli 
Özal’ın vizyonuydu. 1980 sonrasında 
Türkiye’yi dışa açık bir ekonomiye 
dönüştürülmesinde serbest bölgelerin 
gerekli olduğunu koydu ve bu kavramla 
bizi tanıştırmıştı. Türkiye 30 yılda 3 
milyar dolar ihracattan 135 milyar dolar 
ihracata bu altyapıları kurarak geldi. Bu 
dönemde serbest bölgelerde 50 milyar 
doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi, 
Türkiye ekonomisine büyük katkı 
sağladı.’’

Bugün hem dünyanın hem Türkiye’nin 
değiştiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
‘’Artık bizim milli bir hedefi miz var. 
12 yıl sonrası için 2 trilyon doları aşan 
bir ekonomi olmak istiyoruz. Dünyanın 
ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmek 
istiyoruz. Bunun için yeni bir yaklaşıma 
ihtiyacımız var. Serbest bölgeleri aşan 
yeni bir anlayışa ihtiyacımız var’’ dedi.

‘’Yatırım ortamını iyileştirmek 
durumundayız’’

Hisarcıklıoğlu, yeni yaklaşımın çok 
önemli olduğunun altını çizerek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: ‘’Son yıllarda ortaya konan 
olumlu makro ekonomik gelişmelere 
rağmen hala yatırım ortamını iyileştirmek 
durumundayız. Yatırım ortamı, maalesef 
ekonomimizin dünyanın 17. büyük 
ekonomisi olmasına uygun yerde değildir. 
Onun için bizim yatırım ortamını, yatırım 
iklimini rakiplerimizle eşit şartlara getirecek 
veya dünyanın 17. büyük ekonomisine 
sahip ülkeyle eşdeğer haline getirmeliyiz.’’

Sanayimizin ve ihracatımızın ağırlığının 
orta teknolojiye dayalı olduğunu ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, şu anda en büyük 
20 ekonomi arasında olmamıza rağmen 
ileri teknoloji üretiminde ilk 20 arasına 
giremediğimize, ileri teknoloji ürünlerinin 
toplam ihracatımızdaki payının yüzde 5’i 
geçmediğine dikkati çekti.
 Hisarcıklıoğlu, şunları kaydet-
ti:‘’Demek ki sadece rakamsal anlamda 
ekonominin büyümesi ile yetinmemeliyiz. 
Orta teknolojiden yüksek teknolojiye geçişi 
sağlamalıyız. İşte bu noktada yeni bir serbest 
bölge anlayışına ihtiyacımız var. Türk 
sanayisinin değer zincirinde bir üst aşamaya 
sıçramasını sağlamak için yeni yapılanmayı 
kurmamız gerekir. Bu yeni bölge kavramı, 
hem serbest bölgelerin hem OSB’lerin 

hem de teknoprakların bir karışımı olmak 
durumunda. Yapılması gereken serbest 
bölgelerin kapsamını teknoloji odaklı 
katma değer üretimine ve döviz kazandırıcı 
faaliyetlere yöneltmek, bu arada bölgesel 
lojistik merkezler oluşturarak, küresel 

ekonomiye entegrasyonu sağlayacak 
modelleri hayata geçirmektir.’’

Özel ekonomi bölgelerinin mutlaka 
yüksek donanımlı üretim merkezleri ve 
hatta üretim şehirleri olarak tasarlanması 
gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
üniversiteler, meslek okulları, liseler hatta 
anaokullarının bu ekonomik bölgelerin 
unsuru olması gerektiğini, ayrıca bu özel 
ekonomik bölgelerin sağlık turizmi, internet 
ve yazılım, lojistik, eğitim gibi hizmet 
sektörlerini içermesi gerektiğini anlattı.

“Hedef yüksek teknoloji serbest bölgesi”
 TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yüksek 

teknolojiye geçişi sağlaması ve bu noktada yeni bir serbest 
bölge anlayışına ihtiyacı olduğunu belirterek, ‘’Türk 

sanayisinin değer zincirinde bir üst aşamaya sıçramasını 
sağlamak için yeni yapılanmayı kurmamız gerekir’’ dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı, “Turizm 
Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi 
Mali Destek Programı” ve “Yeni-

likçi Uygulamalar Mali Destek Programı” 
sonuçları açıklandı .Maksimum 12 aylık süre 
içerisinde bitirilmesi planlanan 121 başarılı 
proje 251 başvurunun arasından seçilerek 
Ankara Kalkınma Ajansı’ndan destek almaya 
hak kazandı. Yapılan idari kontroller ve ön in-
celemelerin ardından gerekli kriterleri taşıyan 
224 proje teklifi  bağımsız değerlendirici 
heyeti tarafından, “Mali Kapasite ve İşletme 
Kapasitesi”, “İlgililik”, “Yöntem”, “Sürdürül-

ebilirlik” ile “Bütçe ve Maliyet Etkinliği” 
yönlerinden teknik değerlendirmeye tabi tutu-
larak puanlandı. ‘Yenilikçi Uygulamalar Mali 
Destek Programı’; bilişim ve sağlık teknolo-
jileri alanında Ankara’nın bölgesel, ulusal ve 
uluslararası ölçekte rekabet gücünü yükselt-
meyi ve sürdürülebilir gelişmeyi sağlamayı 
amaçlayan çalışma bilişim ve sağlık teknolo-
jileri alanlarında ürün, süreç, pazarlama ve 
organizasyona yönelik yenilikçi uygulamaları 
destekliyor. Proje sahipleri sonuçları ajans web 
sitesi olan (www.ankaraka.org.tr) adresinden 
öğrenebilecek. 

AKA’dan 121
projeye destek 

Ankara Kalkınma Ajansı 2011 yılı mali destek 
programı kapsamında 121 başarılı projeye 

destek verecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nihat ERGÜNNihat ERGÜN
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Karar vericilere, bürokratlara, belediye başkanlarına, 
kamu ve özel sektörün yöneticilerine soralım? Sizce 
yerli üretimi ‘milli dava’‘milli dava’  olarak benimseme hassasiyeti 

yadırganmalı mı? Sanayicilerimiz, imalâtçılarımız kamunun 
ihtiyaçlarını karşılayacak araç gereçleri, teçhizatları temin 
etme yeteneğine, potansiyeline sahipken, bu gücü küçüm-
semek, görmezden gelmek ve gözümüzü ithalata dikmek 
reva mıdır?

Bu soruya yanıtı bir Belediye BaşkanımızBelediye Başkanımız vermiş. Aşağıda 
gazetelerimizden birinde yayınlanan bir makaleden bazı 
bölümleri paylaşalım istedik. Yazılanlarla aynı görüşte olma-
mıza seviniyor olmakla birlikte, fikrin sahibinin konumu bizi 
daha çok sevindirmiştir:

Yerli malı kullan, işçin işinden olmasınYerli malı kullan, işçin işinden olmasın

“...Yerli malı bilincinin unutulmak üzere olduğu günümüz-
de Türkiye neredeyse ithal ürünler cehennemine dönmek 
üzere. Ekonomimiz üretimin yapılmadığı, üretim olmadığı 
için de işsizliğin doruklara çıktığı, dış alım (ithal) kullanımına 
dayalı bir hale düşürüldü. Ekonomimiz artık üretimle değil; 
finans piyasalarıyla, özelleştirme gelirleriyle, dış yardımlarla 
ayakta tutulmaya çalışılıyor.

(..)

Dolayısıyla çalışan, üreten toplumdan, işsiz ve sadaka 
alan topluma dönüşüyoruz. Borçların faizlerini ödeyecek 
gücümüz kalmadığında ise satabileceğimiz tek şey, elde 
kalan topraklarımız olacaktır. Ekonomi canlanmalı. Sürekli 
tüketen bir toplum olmamak için, ithal ürünler cehennemin-
de yaşamamak için, üretim ve dış satım ağırlıklı ekonomiyi 
canlandırmak durumundayız. Güçlü bir ulusal sanayi için 
ulusal bilgi birikimini ve ulusal teknolojimizi oluşturmak 
zorundayız. Kendi özgün markalarımızı yaratmak, kaliteli 
üretimimizi arttırmak durumundayız. Burada görev, hem 
halka hem de devlet adamlarımıza düşmektedir. Ülkemizde 
üretildiği halde sırf yabancı marka hayranlığına prim vermek 
adına yabancı isim koyma, özgün çalışma yaratmayıp ürün 
dizaynını aynen ya da değiştirerek kullanma, ülke geleceği-
nin hovardaca harcanmasıdır.

Üstelik bu ülkede, bu ülkenin insanlarınca üretilmiş ürüne 
yabancı isim koyup dış satım malıymış gibi taktikler de kendi 
insanımıza, kendi üretimimize, kendi sanayimize saygısız-
lıktır. Daha 1975’te kurulmuş ASELSAN’ın, kendi ürün 
tasarımı ve patentiyle yüze yakın çeşitte ürünü, Almanya 
ve ABD dahil tüm dünyaya sattığını kaçımız biliyor acaba? 
Yine ASELSAN’ın dünyanın birçok ülkesindeki ihaleleri, 
uluslararası devleri eleyip aldığını kim biliyor? Burada or-
taya çıkan bir diğer nokta da bu bilgilerin basınımızda yer 
almaması. Biz istersek kaliteli markalarımızı yaratır, dünya 
pazarlamada da başarılar elde ederiz. Ulusal bütünlüğümü-
ze gelecek saldırılar karşısında ulusal savunma sanayimiz 
için, ulusal bütünlüğümüz için de tüm yurttaşlarımızın ortak 
gönenç düzeyinin yükseltilmesinin sağlanması, bu gönençle 
demokrasi içinde kalkınmasının sağlanabilmesi için tek 
temel, ulusal sanayinin gelişip güçlendirilmesidir. 

Ülkemiz ancak ulusal sanayimizin güçlendirilmesiyle ön-
der ülke, büyük ülke olabilir. Çünkü ancak ve ancak ulusal 
sanayisi güçlü ülkeler, gelişmiş büyük ülkelerin piyonu 
olmaktan çıkar, dünya uluslar topluluğunun onurlu bir üyesi 
olur. Kendisi olamayan, başkası olmaya mahkûmdur.”

Bu yazıdaki görüş ve yaklaşım tanıdık gelebilir, ancak 
yaygın olduğu maalesef söylenemez. Yazı Kartal Belediye Kartal Belediye 
Başkanı Op.Dr. Altınok Öz’eBaşkanı Op.Dr. Altınok Öz’e ait. Aynı düşünceyi paylaşan 
Belediye Başkanlarımızın, bürokratlarımızın, karar vericileri-
mizin artması bizi “ithalat cehenneminden”“ithalat cehenneminden” kurtaracaktır.

Yeni yılda görüşmek üzere….

Editörden

İthalat
cehennemi…

Kemal ÇEKÜÇKemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr Bakan Yıldız, TOBB İkiz 
Kuleler’de düzenlenen Sa-
nayi Odaları Konseyinde 

yaptığı konuşmada, dünyada enerji 
verimliliğiyle alakalı ciddi mesafeler 
alındığını belirterek, bu doğrultuda 
yapılanların yayımlanan kanunlardan 
öteye götürülmesi gerektiğini söyledi.

Enerji tasarrufunun yaşam kalite-
sinden ödün vermeden, çok fazla de-
taylara inmeden de sağlanabileceğini 
dile getiren Yıldız, tasarruf edilen 
enerjinin aslında temin edilenden daha 
kolay ulaşılan ve daha ucuz olduğunu 
vurguladı. Türkiye’nin enerji verim-
liliği konusunda Avrupa ülkelerinin 
gerisinde olduğunu bildiren Bakan 
Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Enerji verimliliği bir kültürdür. 
Bu kültür maalesef bizde enerji üre-
timi konusundaki kadar gelişmemiş. 
Türkiye her geçen gün büyüyor. Her 
yönden ülkemizi kalkındırmamız la-
zım. Enerji tasarrufu bunun istinası 
olmamalı. Her 1000 dolarlık GSMH 
için yaklaşık 290 litre petrol işleyen 
bir enerji harcamanız lazım. Bu de-
ğer OECD ülkelerinde ortalama 200 
litreyken, Japonya’da 100 litreye ka-
dar düşüyor. Bu enerji verimliliğinin 
Türkiye için daha da önemli olduğu-
nu bize gösteriyor. Özellikle sanayi 
sektöründe Avrupa ülkelerindeki eş 
değerleriyle karşılaştırdığımızda ton 
ham çelik başına gelen enerji olarak 
yüzde 8’ler civarında daha fazla elek-

tik tüketiyoruz. Ton cam başına yüzde 
16’lar civarında yine ısı enerjisi fazla 
tüketiyoruz. Yüzde 40’lar civarında 
daha fazla elektrik tükettiğimiz sek-
törler ve ülkeler var.’’

Bakanlık olarak TOBB başta olmak 
üzere birçok sivil toplum örgütüyle 
enerjinin daha etkin ve verimli kul-
lanılmasını sağlamak için işbirliği 
yapacağını belirten Yıldız, sanayicile-
rin verimsizliğin başlıca kaynağı olan 
motorları daha verimli teknolojilerle 
değiştirmesine çalışacaklarını söyledi.

Bakan Yıldız, Hollanda’nın uzun 
süreli anlaşmalarla sanayisinde yüzde 
22 dolayında tasarrufl ar sağladığını 
vurgulayarak, ‘’Büyüyen Türkiye’nin 

küçülen enerji sektörü olmamalı. 
Türkiye’nin en az yüzde 10 elektrik 
üretimiyle ilgili tasarruf sağlaması 
mümkün. Her sektörle ilgili tanıtım-
larımız ve elde ettiğimiz sonuçlar 
var. Çok fazla gayret serf etmeden 
sadece 58-59 projede 80 milyon lira 
tasarruf sağlanabiliyor. Bugün 23 
tane OSB’de kurulan enerji yönetim 
birimleriyle bunu bütün OSB’lere 
yaymamız lazım. Yıllık toplam enerji 
tüketimi bin ton petrol işlemenin üze-
rinde olan bütün işletmelerin de bu 
sisteme dâhil olmasını istiyorum. Çok 
fazla detaylara girmeden yüzde 10’lar 
civarında enerji tasarrufunu sağlaya-
biliriz” şeklinde konuştu.

ANKA’nın testi TAI mü-
hendisleri tarafından 
Eskişehir’in Sivrihisar İlçe-

si’ndeki Askeri Meydanı’nda önceki 
gün saat 09.35’e yapıldı. İnsansız 
hava aracı otopilot sistemi ile pist-
ten havalandı. Toplam 6 saat süren 
uçuşta pilotsuz uçak 18 bin feet yani 
6 bin metreye tırmandı. Uçuş sırasın-
da 240 farklı test başarıyla yapıldı.     

Test çalışmalarının ardından 
ANKA saat 15.35’te yine otopilot 
sistemi kullanılarak Sivrihisar’a so-
runsuz indi. Yapılan testler sırasında 
ANKA, kızılötesi çekim yapabilen 
ve ASELSAN tarafından imal edi-
len yerli FLIR kameranın aynı boyut 
ve ağırlığına sahip sistemi burnunda 
taşıdı. Önümüzdeki günlerde devam 
edecek testlerde ANKA havada 24 
saat kalışı ve gerçek FLIR kame-
ra sistemi denenecek. Testlerin son 
aşamasının Güneydoğu’da yapılma-
sı planlanıyor.

Yerli tasarım
  

TAI tarafından tasarlanan ANKA 
insansız hava aracının teslimatlarının 
Nisan 2012’de başlaması planlanıyor. 
İsrail’den alınan Heron’ların yerine 
kullanılacak ANKA, 10 bin metreye 
yükselebilecek. Saatte 203 kilometre 
hıza sahip pilotsuz uçak, 200 kilogram 
’faydalı’ yük taşıyabiliyor. Burnunda-
ki özel kamera sistemi ile çektiği gö-
rüntüleri 200 kilometre menzilde ana 
merkeze aktarabiliyor. 

Dinleme de yapabilecek

ANKA’nın önümüzdeki yıllarda ge-
liştirilecek farklı modelleri ile SAT-
COM uydu haberleşmesi ve SIGINT 
olarak adlandırılan sinyal istihbaratı 
yani cep telefonu, telsiz dinleme gibi 
görevlerde kullanılması da planlanı-
yor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
ile 2004’te imzalanan anlaşmaya göre 
TAI üç ANKA hava aracı ve tüm yer 
sistemleri geliştirerek Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne teslim edecek.

“Tasarruf etmek 
üretmekten ucuz”

ANKA altı saat havada kaldı

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sanayi Odaları Konseyi’nde 
yaptığı konuşmada “Çok fazla detaylara girmeden yüzde 10’lar civarında 

enerji tasarrufunu sağlayabiliriz’’ dedi.

 Türkiye’de tasarlanan İnsansız Hava Aracı ANKA, yapılan testlerde 6 saat 
havada kaldı. İlk defa otomatik pilot sistemiyle iniş-kalkış gerçekleştiren 

ANKA, önümüzdeki yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmeye başlanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner YILDIZTaner YILDIZ
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ni-
hat Ergün, ‘Cumhuriyetimizin 100. 
kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılına 

kadar Türkiye’nin bütün şehirlerinde Bilim 
Merkezleri olacak. Bunu 2023 vizyonumu-
za ekliyoruz’ dedi. Bir dizi temaslar için 
ABD’de bulunan Bakan Ergün, ziyaretinin 
ikinci ve üçüncü gününde, Hollywood’da 
bulunan Universal Stüdyoları ile, San Fran-
cisco’daki Exploratorium Bilim Merkezi’ni 
ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Er-
gün, hızlı bir şekilde Türkiye’nin 81 ilinde 
bilim merkezlerinin kurulmasını sağlaya-
caklarını, 3-4 yıl içinde büyükşehirlerde, 10 
yıl içinde de Türkiye’nin bütün şehirlerinde 
bilim merkezlerinin ortaya çıkacağını anlattı.

Türk mucitler yetişecek

 Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl 
dönümü olan 2023 yılına kadar Türkiye’nin 
bütün şehirlerinde ‘Bilim merkezlerinin’ 
olacağını belirterek, bu hedefi  2023 vizyo-
nuna eklediklerini kaydetti. Ergün, “Bilim 
merkezleri sanayi şirketlerinin teknoloji fi -
danlığı, bu bilim merkezlerindeki çocukların 
hepsi gelecekte teknoloji fi rmalarının, tekno-
loji geliştirmede altyapısını oluşturacaklar” 
dedi. Ergün, “Aslında teknoloji fi rmalarının 
en önemli yatırım alanlarından birisi bu bi-
lim merkezleri. Intel’in CEO’su Paul Otelli-
ni 16 yaşında San Francisco’daki bilim mer-
kezinde çalışmış. Twitter’ın kurucusu Jack 
Dorsey de bu merkezin yönetiminde” diye 
konuştu.

Ar-Ge yapana vergi desteği

 Şu anda organize sanayi bölgelerinde 
meslek liselerinin, yüksek okullarının, fakül-
telerin kurulması için çalışmalar yaptıklarını 
bildiren Ergün, bu çerçevede Taşıt Araçları 
Yan Sanayicileri Derneği’nin de (TAYSAD) 
bir vakıf üniversitesi kuracağını anlattı. Ergün, 
sanayicilerin, kaynaklarının bir kısmını Ar-
Ge’ye ayırdıklarında hükümet olarak teşvikler 
verdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Ar-Ge harcamalarını vergiden muaf 
tutuyoruz. Sanayiciler için, bilim merkezlerine 
yaptıkları her katkıyı da vergiden düşebilecek-
leri destek modelleri geliştireceğiz.”

TÜBİTAK’ın kaygısı ticari değil

 TÜBİTAK’ın temel bilim araştırmalarına 
kesinlikle devam edeceğini ifade eden Ergün, 
TÜBİTAK’ın araştırmasını yapıp, ticarileş-
tirmediği ürünler olduğunu söyledi. Bakan 
Ergün, örnek olarak Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül’ün Güneydoğu Anadolu’daki sınır 
birliklerini ziyaretinde tadına baktığı üç yıl 
boyunca bozulmayan yemekleri göstererek, 
‘TÜBİTAK, bu alanda üç yıl boyunca araştır-
ma yapmış. Dolma gibi üç yıl boyunca bozul-
mayacak yemekler geliştirmiş. Ancak sanayi-
ye aktaramamış. Rafta kalmış. Asker de şimdi 
ithalini kullanıyor. Bunların rafta kalmaması 
gerekiyor’ diye konuştu. Böyle ürünlerin afet 
zamanlarında da kullanılabileceğine dikkati 
çeken Ergün ‘TÜBİTAK’ın teknoloji transfer 
etmesi gerekir. Bazı enstitüler yapılan araştır-
maların transfer merkezi olarak kullanılacak’ 
diye konuştu.

İzmit’e yerli Hollywood

 Nihat Ergün, Los Angeles temasla-
rında dünyanın en büyük fi lm endüstrisi 
Hollywood tesislerini yerinde inceleyerek, 
Türkiye’nin kendi Hollywood stüdyoları-
nı kurmak için çalışmalar yaptığını belirtti. 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 
eski SEKA arazisi olarak bilinen alanda bin 
500 dönümlük fi lm stüdyolarının kurulma-
ya başlandığını aktaran Ergün, ‘Filmlerin 
tamamı Hollywood’da stüdyoda çekildi. 
Bizse o fi lmlerde bambaşka bir dünya görü-
yoruz. Bir endüstri ortaya çıkarmışlar. Türk 
dizilerinin çok fazla ülkede izleniyor olması 
bizi de hareketlendirdi. Kocaeli’nde kuru-
lan stüdyolarda TRT ile Osmanlı dizisi çe-
kiyorlar’ diye konuştu. Ergün, Kocaeli’nde 
stüdyoların yanı sıra dekor ve kostümleri 
yapan merkezlerin de olacağını ve buraların 
zamanla turizm merkezi haline geleceğini 
söyledi. 

 ABD’de temaslarda 
bulunan Bakan Nihat 

Ergün, hükümetin 
2023 vizyonuna ‘her 

şehre bir bilim merkezi’ 
hedefi ni eklediklerini 

belirtti. Sanayiciler 
için, bilim merkezlerine 

yaptıkları her katkıyı 
vergiden düşebilecekleri 

destek modelleri 
geliştireceklerini 

kaydeden Ergün, “Bilim 
merkezleri sanayi 

şirketlerinin teknoloji 
fi danlığı olacak” dedi.

Her şehre 
bir bilim merkezi

Ülkemiz iktisadi hayatını dü-
zenleyen kanunlar “atalar 
dinine” dönmüştür. Atalar 

dini, güncelliğini, işlevini kaybet-
miş; neden, niçin var olduğu ko-
nusunda bilginin ortadan kalktığı, 
uygulandığında iyi, güzel ve doğru 
sonuçlar üretemeyen kanun ve 
alışkanlıklara denir. Bu kanun ve 
alışkanlıklarda işin esası kaybedil-
diği için, güncelleme ya da işlevini 
artırma için yapılan her düzenleme 
“delinin kuyuya taş atması”ndan 
başka bir işe yaramaz. Kırk akıllı 
değil kırk nesil bu taşı çıkaramaz. 
“Atalar dini” alışkanlığına uygun 
kanunlardan biri de “Çek Kanunu” 
dur. 

Her yasama döneminde çek 
kanununda değişiklik yapılması 
için kamuoyu baskısı oluşturulur. 
Kamuoyunu oluşturan taraflar sık 
sık değişir. Kimi zaman çekle mal 
satanlar kimi zaman da çek kabul 
edenler kamuoyu oluşturmada 
taraf olur. Çek Kanunu ile ilgili son 
rakamlara bir göz atalım: 2011’in 
yedi ayında Yargıtay safhasındaki 
dosya sayısı 217 bin. Aynı dö-
nemde karşılıksız çıkan çek sayısı 
307 bin. 2010 Yılında çek kanunu 
kapsamında açılan dava sayısı 
406 bin. Bu rakam özel kanunlara 
dayalı ceza davasının % 36,2’sini, 
tüm ceza davalarının ise % 12’sini 
oluşturuyor. Kanun Kapsamında 
8000 kişi halen hapiste yatıyor.

Bu rakamlar karşısında çek ya-
sasında değişiklik yapılacak. Ha-
pishaneler 8000 bin mahkûmdan 
kurutulacak, mahkemeler de 
dosyalardan. Bundan önce ya-
pılan her değişiklik, nasıl içinde 
bulunulan durumdan daha kötü 
bir durumu miras bıraktıysa, yeni 
düzenleme de aynı şekilde olacak: 
“laf olsun torba dolsun”dan öteye 
gitmeyecek.

“Mali konularda ülkemizdeki 
deli”, Maliye Bakanlığıdır. Maliye 
bakanlığı yaptığı düzenlemelerle 
ülkemizdeki ekonomik süreçlerin 
önündeki en büyük takoz koyucu-
dur. Ülkemizdeki mali konulardaki 
davaların ve ihtilafların artması ve 
davaların uzun sürmesinin nedeni 
Maliye Bakanlığı uygulamalarının 
atalar dini niteliğinde olmasıdır.  
Bunu iki örnekle somutlaştıraca-
ğım. Birincisi çek kanunu. Zama-
nın birinde maliye bakanlığının 
ticari işlemlerin en temel evrakı 
olan senede koyduğu damga ver-
gisi ödemeler sistemimizi ve buna 
bağlı hukuki düzenlemelerimiz olan 
Borçlar kanunu, ticaret kanunu, 

kıymetli evrak vb. kanunlarımızı 
felç etmiştir. Bu felci çözmek de 
hukuk sistemine düşmüş, hukuk 
sitemimiz bu felçli durumun altın-
da ezilmiştir. Konulan bu damga 
vergisi ile senet piyasadan çekil-
miştir. Senedin yerini çek almıştır. 
Senedin yerine çekin kullanılması 
ekonomik süreçte, kansere benzer. 
Nasıl kanserde bazı hücreler işlev-
lerinin gerektirdiği hacimden daha 
fazla yer kaplayıp diğer hücrelerin 
çalışmasına engel olursa, çek de 
aynı şekilde işlevinin dışına taşmış-
tır. Ülkemizde senet, para ve kredi 
yaratma aracı iken, sadece havale 
aracı olan çek, para ve kredi ya-
ratma aracı haline de gelmiştir. 
Kanser tüm ekonomiyi sarmış ve 
sık sık kemo terapi ve radyo terapi 
manasına gelen kanun değişiklik-
leri yapılmak zorunda kalınmıştır. 
Senette daha sonra damga vergisi 
kaldırılmış ancak iş işten geçmiştir. 
Ülkedeki tüm mali kurum, kuruluş 
ve anlayış çekli ödemeler üzerinde 
yani kanserli hücrede ittifak etmiş-
tir. Maliye delisinin attığı bir taş, 
kuş katliamına dönmüştür. 

Maliye delisinin attığı taşa ikinci 
örnek ise: Noter harçlarıdır. İn-
sanlar arasındaki barışın en büyük 
teminatı gönül rızası ile alışveriş 
yapmaktır.  Bu alışverişlerde çı-
kacak ihtilaflarda ise adli düzenin 
vicdanlarda yaraya mahal bırak-
mayacak şekilde zamanında çözül-
mesi gerekir. Bunun gerek şartı ise 
insanlar arasında yapılan anlaşma-
ların, yani tarafların iradelerinin 
meri kanunların usul ve esasları 
çerçevesinde kâğıda dökülmesi 
gerekir. Herkesin hukukçu olma-
dığı bir ortamda bunun yapılacağı 
yer, Noterlerdir. Noter harçlarının 
yüksekliği insanları buradan uzak-
laştırmakta ve ihtilafların kısa za-
manda sonuca bağlanmasına engel 
olmaktadır. Diğer taraftan Noterle-
rin 1960’lı yıllardaki kasaba berber 
dükkânları gibi fiziki ortamlarda 
faaliyet göstermesi de cabası.

Oysa çağımızda ödeme sistemi 
teknolojileri son derece gelişmiştir. 
Meclis iradesi, gelişen bu teknoloji-
yi dikkate alarak çek, senet, nakit, 
kredi kartı vb. den oluşan ödeme-
ler sitemini “ağyarını mani efradını 
cami”  şekilde kurgulaması ve ya-
salaştırması gerekir.

Şefi k ÇALIŞKAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Çek kanunu, 
püsküllü bela! 
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KKTC’de düzenlenen 5. OSB Enerji 
Zirvesi’nde, yöneticiler ve lider-
ler Organize Sanayi Bölgeleri’ni 

ve enerji konularını görüştü. Toplantıya 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Cumhur Başkanı Derviş Eroğlu, KKTC 
Başbakanı İrsen Küçük, Başbakan Yardım-
cısı Beşir Atalay, Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, TBMM Enerji Ko-
misyonu Başkanı Mahmut Mücahit Fındık-
lı ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
OSBÜK Başkanı Nurettin Özdebir katıldı. 
Zirvenin sunum ve tartışma bölümlerinde 
ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, TE-
İAŞ ile Sanayi Bakanlığı bürokratları yer 
aldı.  
 Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu-
şu (OSBÜK) tarafından KKTC’nin Gir-
ne şehrinde düzenlenen ‘’5. OSB Enerji 
Zirvesi’’nde konuşan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, OSB modelinin Türkiye’nin 
sanayileşmesinde ve sanayinin Anadolu’ya 
yayılmasında büyük katkı sağlamış bir sis-
tem olduğunu, kamu özel sektör ortaklığı-
nın da başarılı örneklerinden bulunduğunu 
söyledi.
 Dünya Bankası kredisiyle başlayan, ya-
rım asırlık OSB tecrübesinin, Türkiye sa-
nayisinin bugünkü noktaya gelmesine çok 
önemli katkılar sunduğuna vurgu yapan 
Hisarcıklıoğlu, ilk OSB’lerin Bursa, Mani-
sa ve Eskişehir’de kurulduğunu, bugün söz 
konusu 3 ilin, OSB’lerinin de katkısıyla sa-
nayileşme konusunda büyük mesafeler kat 
ettiğini bildirdi. Yatırımların yapılmasın-
da ve sanayicilere göreli olarak daha ucuz 
elektriğin sunulmasında OSB’lerin önemli 
bir rolünün olacağını düşündüğünü belirten 
Hisarcıklıoğlu, ‘’Elektrik Piyasası Kanunu 
ile elektrik üretmede OSB’lere üretim, te-
min ve dağıtım yetkisi verildiği gibi, Do-
ğalgaz Piyasası Kanununda değişiklik ya-
pılarak benzer yetkisinin doğalgaz alanında 
da verilmesi son derece yararlı olacaktır. 
Aynı mesele su tüketimi, çevresel hizmet-
ler, ar-ge faaliyetleri gibi konular için de 
geçerli’’ dedi.
 Sanayinin, dolayısıyla ekonominin bir 
üst lige sıçraması yapması için artık farklı 
bir büyüme modelinin benimsenmesinin de 
gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, şöyle 
konuştu: ‘’Yeni bir OSB politikası da bu 

büyüme modelinin önemli bir parçası olma-
lı. Bu çerçevede 50 yıllık OSB tecrübesini 
başka ülkelere daha organize biçimde akta-
rabiliriz. Türkiye’nin bugün ulaşmış olduğu 
sanayi üretim yapısından ve OSB tecrübe-
sinden, etrafımızdaki ülkelerin ve hatta çok 
daha geniş bir coğrafyanın öğrenebileceği 
çok şey vardır. Biz, TOBB olarak bu OSB 
modelimizin bölge ülkelerine de yayılması 
için bir dizi çalışma yürütüyoruz. Filistin’de 
bir organize sanayi bölgesi kurmak için ça-
lışmalarımız artık yatırım aşamasına geldi. 
Bunun dışında İslam Kalkınma Bankası ile 
işbirliği içinde Yemen’de, Moritanya’da, 
Benin’de organize sanayi bölgeleri kurmak 
için çalışmalar başlattık. Tüzel özel sektö-
rü tarafından, başka ülkelerde kurulacak 
OSB’ler, yerel ekonomiye katkılarının ya-
nında, Türk değer zincirlerinin bu ülkelere 
yayılmasına da büyük katkı sağlayabilir. Bu 
yolla, bu ülkelerdeki iş yapma ortamı, Türk 
yatırımcılar için daha elverişli hale gelebi-
lir.’’

TBMM Enerji Komisyonu 
Başkanı Fındıklı

 TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Başkanı Mahmut Mücahit Fındıklı ise dün-
yadaki siyasal şekillenmelerin tamamının 
temelinde incelendiğinde enerjiyle alakalı 
olarak şekillendiğinin görüleceğini söyledi.
 Türkiye’nin, KKTC arasında yeni anlaş-
malar ile hem gaz hem de petrol konusunda 
Akdeniz havzasında çok önemli bir oyuncu 
olduğunu göstermek durumunda olduğunu 
kaydeden Fındıklı, ‘’Son gelişmelerden do-
layı ben devletimizi tebrik ediyorum, kutlu-
yorum’’ dedi.
 Hükümetin OSB’leri ciddi anlamda des-
teklediğini ifade eden Fındıklı, özellikle 
bölgeler arasındaki dengesizliğin önüne 
geçmek için 4. teşvik bölgesinde OSB’lere 
Hazine arazilerinin bedava veya çok düşük 
maliyetle verildiğini, bu nedenle Doğu ve 
Güneydoğu’da birçok OSB’nin ciddi an-
lamda atak yaptığını kaydetti.
 Yıllık 80 bin Gigavatsaat kadar elektrik 
tüketimi olan OSB’lerin elektrik piyasası-
nın en kuvvetli ve en yıldız tüketicisi oldu-
ğunu dile getiren Mücahit Fındıklı, OSB yö-
netimlerinin piyasadaki bu avantajlarını çok 

iyi kullanarak enerjiyi çok ucuza getirecek 
anlaşmalar yaptığını söyledi.

OSBÜK Yönetim Kurulu

Başkanı Özdebir

 OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Nuret-
tin Özdebir Ortadoğu ve Afrika’da yaşanan 
siyasi gelişmelerin, bölgede eski dengelerin 
yıkılmasına ve kartların yeniden karılması-
na yol açtığını ifade ederek, Ortadoğu’nun 
jeopolitik önemini doğrudan etkileyen ve göz-
den kaçan başka gelişmelerin de yaşandığını 
kaydetti.
 Teknolojideki gelişmeleri, özellikle sondaj 
teknolojisindeki gelişmelerin, ABD’nin 100 
yıllık ihtiyacını karşılayacak doğalgaz kaynak-
larına sahip olduğunu gösterdiğini belirten Öz-
debir, bu gelişmelerin ABD’nin ithalat bağım-
lılığını önemli ölçüde azalttığına dikkat çekti.
 Bütün bu gelişmelerin, hem enerji fi yatları 
hem de Ortadoğu’nun jeopolitik önemi üzerin-
de önemli sonuçları olacağını anlatan Özdebir, 
‘’Bugüne kadar petrol fi yatlarında artışa yol 
açacak endişesiyle Ortadoğu’daki siyasal den-
gelerin bozulmasına karşı çıkan güçlerin, bu-
lunan yeni petrol rezervleri nedeniyle Ortado-
ğu’daki siyasal istikrar konusunda eskisi kadar 
hassas olmayabilecekleri söylenebilir’’ dedi.
 OSBÜK olarak her yıl düzenledikleri zir-
veleri Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaptıkla-
rını anlatan Nurettin Özdebir, bu yılki zirveyi 
KKTC’de düzenlemelerinin temel sebebinin, 
son aylarda doğu Akdeniz’de yaşanan geliş-
meler olduğunu söyledi.
 Özdebir, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin 
Doğu Akdeniz’de fi ili bir durum yaratarak 
doğalgaz sondaj çalışmalarına başlamasının, 
KKTC’nin ve Türkiye’nin haklarını ihlal et-
meye yönelik olduğunu, Güney Kıbrıs Rum 
Yönetiminin bu hamlesinin cevapsız bırakıl-
masının düşünülemeyeceğini ifade etti. Öz-
debir, ‘’Biz de OSBÜK olarak bu konuda 
hem kamuoyu hassasiyetini artırmak hem de 
KKTC’nin ve hükümetimizin yanında olduğu-
muzu göstermek için bu yılın enerji zirvesini 
burada, Girne’de yapmaya karar verdik’’ diye 
konuştu.
OSB’lerin sorunları
 Türkiye’de şu anda tüzel kişilik kazanmış 
264 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olduğu-
nu ve önemli gelişmeler kaydedilmiş olma-
sına rağmen OSB’lerin çözüm bekleyen bazı 
sorunları bulunduğunu dile getiren Özdebir, 
şöyle konuştu:
 ‘’Elektrik projelerinin tasdik ve kabul yetki-
lerini planlayan bakan onayının süresi 31 Ara-

lık 2011 tarihinde sona erecektir. Yeni düzenle-
me yapılırken dağıtım lisansı sahibi OSB’lere, 
katılımcılarına ait elektrik projelerinin OSBÜK 
tarafından oluşturulacak bir heyet tarafından 
denetimi yapıldıktan sonra tasdik ve kabul 
yetkisinin verilmesini talep ediyoruz. EPDK 
Başkanımızdan, yeri ve bağlantı şekli nerede 
ve nasıl olursa olsun ‘dağıtıma gömülü’’ olarak 
nitelendirilen OSB’lerin de 1. numaralı tarife 
müşterisi sayılması yönünde bir karar alarak 
OSB’lerin teşvikine destek vermelerini bekli-
yoruz. Düzenli kentleşmenin önemli bir unsuru 
olan OSB’leri cazip hale getirmek için OSB’ler 
cömertçe desteklenmeli, OSB’ler dışında faa-
liyet gösteren sanayi işletmelerinin OSB’lere 
taşınması için teşvikler getirilmelidir. 2 bin 
metrekareden büyük olup özel izin alanlar dı-
şındaki büyük sanayi kuruluşlarının OSB’lerde 
kurulmasının zorunlu hale getirilmesi de yerin-
de olacaktır.’’

OSTİM’den yakın takip

 OSTİM OSB yönetimi de OSBÜK V. 
Enerji Zirvesinde Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar 
Özelge, Bölge Müdürü Adem Arcı ve Bölge 
Elektrik ve Doğalgaz İşletme Müdürü Ke-
mal Çalışkan ile ilgili teknik heyet tarafın-
dan temsil edildi. Bölge yöneticileri elekt-
rik işletme ve dağıtım hizmetlerine ilişkin 
sorunları ve çözüm önerilerini ilgili bürok-
ratlarla birebir görüşme ve değerlendirme 
imkânı buldular. 

OSB’ler 5. Zirvede Kıbrıs’la buluştu
• Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) her yıl düzenlediği enerji zirvelerinin 5.si bu yıl Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti”nde düzenlendi. Zirveye KKTC, Cumhurbaşkanı ve Başbakan seviyesinde katılırken, “Doğu Akdeniz 

Jeopolitiği” çerçevesinde Kıbrıs’ın önemi de güncel gelişmeler ışığında ayrıntıları ile masaya yatırıldı.

OSBÜK Genel Kurulda

Sanayi Bakanlığı tarafından 9’dan 
11’e çıkarılan OSBÜK yönetim 
kurulu üyesi sayısı için gerçek-

leştirilecek olan olağanüstü genel kurula 
sayılı günler kaldı. Olağanüstü Genel 
Kurul’un toplanma sebebi ise 04.08.2011 
tarih ve 28015 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan yönetmelik değişikliği ile OSB 
Uygulama Yönetmeliğinin 164’ncü mad-
desindeki OSBÜK Yönetim Kurulu asıl 
ve yedek üye sayılarının 9’dan 11’e yük-
seltilmesi olarak bildirildi. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın 21.09.2011 
tarih ve 1621 sayılı oluru çerçevesinde; 
OSBÜK’ ün 2013 yılının ilk altı ayı için-
de yapılacak olan Olağan Genel Kurul 
Toplantısına kadar görev yapmak üzere 
seçilen 9 asıl ve 9 yedek Yönetim Kurulu 
üye sayısını 11’e tamamlamak amacı ile 2 
asıl ve 2 yedek Yönetim Kurulu Üyesinin 
seçimi gerçekleştirilecek.
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Her yıl aralık ayında gerçekleşti-
rilen 19. Yoksullarla Dayanışma 
Haftası etkinlikleri çerçevesin-

de Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı 
ve OSTİM OSB işbirliği ile düzenlenen 
“Açlık yüzyılına nasıl hazırlanıyoruz? 
Tehditler ve tedbirler” paneli, OSTİM 
ODTÜ Teknokent binası konferans salo-
nunda gerçekleştirildi. BM Mukim Koor-
dinatör Shahid Najam, Çankaya Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin 
Güvenç, OSTİM OSB Başkanı Orhan 
Aydın, Başkan Yardımcısı Sıtkı Öztuna, 
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arı-
cı, YOYAV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
İbrahim Ateş, ORSİAD Başkanı Özcan 
Ülgener ve OSTİM’li sanayicilerin ka-
tılımıyla gerçekleştirilen panelde ayrıca, 
OSTİM ve Birleşmiş Milletler Türkiye 
Temsilciliği arasında mutabakat anlaş-
ması da imzalandı. Tarafl ar arasındaki 
işbirliği arttırmak amacıyla imzalanan bu 
protokolle rekabetçilik, istihdam yaratma 
(mesleki eğitim, girişimcilik ve iş transfe-
ri), çevre ve enerji (enerji verimliliği, ye-
nilenebilir enerji), teknik işbirliği, cinsi-

yet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi 
konularında işbirliği yapılması konusun-
da mutabakata varıldı.

 Toplantıda konuşan BM Mukim Ko-
ordinatörü Shahid Najam, yaşanan küre-
sel kıtlık karşısında BM’nin milenyum 
hedefl eri içinde 2015’e kadar tüm dün-
yadaki açlık sınırı altında yaşayan in-
san nüfusunu yarıya indirmek olduğunu 
söyledi. Yapılan çalışmalara baktığında 
başarısızlıkla sonuçlandığını gördüğünü 
söyleyen Najam, açlık sınırı altında yaşa-
yan nüfusun arttığına dikkat çekti. Açlık 
konusunda dünyayı tehdit eden 3 önemli 
konu olduğunu söyleyen Najam bu ko-
nuları, küresel ısınma ve bunun tarımsal 
üretime etkisi, terörizm ve askeri çatışma-
lar ve kadınlara karşı yapılan cinsiyet ay-
rımcılığı olduğunu, yaşanan bu kıtlıktan 
da en çok kadın ve çocukların etkilendiği-
ni söyledi. Yoksulluğun bölgesel şartlara 
göre tanımın tekrar yapılması gerektiğini 
ve şu anda düzenlenen açlık programla-
rından zenginlerin daha fazla yararlandı-
ğını söyleyen Najam açlığın en yoğun ya-
şandığı bölgelerin de Afrika, Güney Asya 

ve Latin Amerika olduğunu belirtti.

 Najam’ın ardından konuşan Çanka-
ya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya 
Burhanettin Güvenç de, yoksulluk ve 
açlık tanımını farklı bir açıdan ele aldı. 
Müslüman ülkelerde 1.5 milyon insana 1 
üniversite düştüğünü, gelişmiş ülkelerde 
ise 50 bin insana 1 üniversite düşmekte 
olduğunu söyleyen Güvenç, “Açlığın ar-

kasında işte bu gerçek var” dedi.  Ülke-
mizin kalkınması, açlık ve yoksullukla 
mücadele edebilmemiz için en önemli 
bölgesel kalkınma modellerinden biri 
olan kümelenmeye önem vermemiz ge-
rektiğinin altını çizen Güvenç, OSTİM’in 
de bu konudaki çalışmaları ile bu amaca 
en iyi hizmet eden kurumlardan biri oldu-
ğunu söyledi.

OSTİM, açlığa karşı BM ile işbirliği yapacak
  OSTİM ve YOYAV işbirliği ile düzenlenen “Açlık yüzyılına nasıl hazırlanıyoruz? Tehditler ve 

tedbirler” konulu panelde, OSTİM ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Çok uzun ve detaylı bir ön çalışma 
gerektiren medikal ürün imalat sek-
töründe 2006 yılından beri faaliyet 

göstermekte olan Elmaslar A.Ş., bugün ge-
linen noktada 5 tane ürün grubunu üretebi-
lir bir fi rma durumunda. Firma sorumlusu 
elektrik mühendisi Ahmet Aslan, fi rmanın 
sektöre giriş hikâyesini şöyle anlatıyor: 
“Biz sektöre ilk adımı ithalatla attık, çünkü 
tıbbi cihaz sektöründe üretim yapmak çok 
kolay bir iş değil. Çok uzun süren bir ön ça-
lışma, Ar-Ge aşamasına ihtiyaç duyuluyor. 
Elmaslar ismini markalaştırmak, sertifi kas-
yon sürecini ve markaları oluşturabilmek 
için sektörde var olmanız gerekiyor. Bunun 
için de en pratik çözüm ithalattı. İthalatta ilk 
önce oksijen konsantratörü ithalatına baş-
landı. Biz ağırlıklı olarak tıbbi cihaz üreti-
minde üst solunum yolları cihazları üzerine 
çalışıyoruz. Bu oksijen makineleri de astım 
hastaları tarafından evlerde kullanılan bir 
makinedir. 2007 yılı sonunda bu makinele-
rin ithalatıyla sektöre adımımızı attık.”

 Sektöre girerken asıl amaçlarının imalat 
olduğunu özellikle vurgulayan Aslan, “Bu 
sektörde ürünün Ar-Ge aşamasından üretim 
aşamasına gelmesi çok uzun bir süreç aldı-
ğı için biz bu süreçte piyasada markamızın, 
ismimizin duyulmasını istedik ve ithalatla 
piyasaya girdik. Biz sadece sektörde var 
olabilmek için ithalatı sürdürdük” şeklinde 
konuştu.

 Aslan ithalatı sürdürürken ürün geliştir-
me çalışmalarına başladıklarını ve ilk ürün-
lerini geliştirme çalışmalarından bugünkü 
durumlarına gelene kadarki aşamaları şöyle 
anlattı: “Hastane tipi ultrasonik nebuliza-
tör cihazının projesine başladık. Bunlar 

hastanelerde kullanılan soğuk buhar maki-
neleridir. Bunun Ar-Ge süreci yaklaşık bir 
yıl kadar devam etti. Kalıplar, prototipler, 
numunelerin alınması, testler, sertifi kasyon 
süreci, İSO 9001 derken oldukça zahmetli 
ve uzun bir süreç gerektiriyor. Bu süreçler 
tamamlandı ve 2009 yılının başında hasta-
ne tipi ultrasonik nebulizatörün üretimine 
başladık. İlk üretimimiz bu cihaz oldu. Bu 
ürün tamamlandıktan sonra ikinci ürünün 
çalışmalarına başladık. Bu da oksijen ma-
kinesi, yani ithalatını devam ettirdiğimiz 
ürün. Bunun tasarım, kalıplama ve sertifi -
kasyon süreci 2 yıl sürdü. Bu yılın başında 
da ev tipi oksijen makinesinin üretimine 
başlamış olduk. İkinci ürünümüzü de piya-
saya sürdükten sonra ev tipi ultrasonik ne-
bulizatör üretimine geçtik. Onun da hazırlık 
aşamalarını 6 aylık bir süre içinde tamam-
ladık ve üretime geçtik. Onun akabinde 
kompresörlü nebulizatör cihazı var. Onun 
arkasından o cihazın 2. modelini de tamam-
ladık ve biz 2011 yılı içinde 3 tane yeni 
ürünün Ar-Ge’si, kalıplaması, prototipi ve 
sertifi kasyonu sürecini bitirerek üretime 
geçtik. Üretime geçişteki serilik, hızlanma, 
zamanla sürece hakim olma ve deneyimle 
ilişkiliydi. Şu anda 2011 yılı sonu itibariyle, 
hastane tipi buhar makinesi, oksijen maki-
nesi, ev tipi buhar makinesi, ev ve hastane 
tipi kompresörlü nebulizatör olmak üzere 
5 tane ürün grubumuz oldu. Şu anda bizim 
Healthtime, Slptime, Nebtime, Oxytime 
olmak üzere 4 tane tescillenmiş markamız 
var. Şu anda bu ürünlerden dördünün tasa-
rım tescili tamamlanmış durumda, beşinci 
bir ürünümüzün de müracaatı yapıldı. Yani 
4 tane marka, 5 tane de tasarım tescilimiz 
olmuş olacak.”

Üretimlerinin %60’a yakınını OSTİM’de, 
diğer kısımlarını İstanbul ve Bursa gibi 
özellikle otomotiv sektörünün daha geliş-
miş olduğu illerden de aldıkları parçalar-
la gerçekleştirdiklerini söyleyen Aslan; 
“Ankara’da bazı parçalarda ihtiyaçlarımızı 
karşılayabilmek için yeterli altyapı yok. 
Bazı parçaları da yurt dışından yarı mamül 
şeklinde ithal ediyoruz” dedi.

“Türkiye’deki fi rmalar kendi 
yollarını çizmek zorunda”

 Türkiye sanayisinde yaşanan sıkıntıların 
olduğunu ama bu sıkıntıları sürekli konuş-
manın veya yakınmanın bir çözüm yolu 
olmadığını vurgulayan Aslan, fi rmaların 
şikayet etmektense şartlara uygun çözüm 
yolları aramaları gerektiğini söyledi. Ken-
dilerinin de çözüm yolu olarak ihracatı gör-
düklerini söyleyen Aslan şu anki cirolarının 
ortalama %25’inin ihracat olduğunu ve 
bunu arttırmayı hedefl ediklerini söyle-
yerek sözlerini şöyle sürdürdü; “Burada 
ürettiğiniz hiçbir ürünü sadece Türkiye 
için üretmeyeceksiniz, mutlaka ihracat 
şart. Türkiye’de ürün üretecekseniz dün-
ya için üretmek zorundasınız. Bu seviye-
de bir üretim kalitesini yakalamak zorun-
dasınız, ihracatı arttırmak zorundasınız.”

 Özellikle medikal ürün konusunda satın 
almacıların bilinçlenmesi gerektiğine de 
dikkat çeken Aslan; “Türkiye’de maalesef 
sadece fi yat endeksli satın alma yapılıyor. 
Eğer ürün kaliteliyse otomatikman fi yat 
yüksek oluyor. Bu noktada da ister iste-
mez devre dışı kalıyorsunuz, ürününüzü 
satamıyorsunuz. Üretici olarak ya bu kısır 

döngüden sıyrılacaksınız, ya da bu işi yap-
mayacaksınız” dedi.

 Firmalarının dahil olduğu OSTİM Me-
dikal Kümelenme ile ilgili de umutlu ol-
duğunu belirten Aslan; “İlk başta yapılan 
çalışmaların ne kadar faydalı olabileceği 
konusunda şüphelerimiz vardı, fakat za-
manla kümelenmede çalışan arkadaşlarımız 
şahsi özverileriyle, konuyu sahiplenmele-
riyle bu oluşumun benim şahsi olarak um-
duğumun çok üzerinde bir noktaya gelme-
sini sağladılar. Şimdi ismi duyulmuş, yavaş 
yavaş markalaşmaya doğru giden, dernek 
yapısı kazanmış bir noktaya taşındı. Küme-
lenmenin içinde var olan fi rmalara katma 
değer sağlayacak bir geri dönüş aşamasına 
geldi. Muhtemelen 2012 yılı içinde bize 
geri dönüşlerin daha fazla olduğu, elle tutu-
lur sonuçların elde edildiği bir yıl olacağını 
ümit ediyorum, çalışmaları destekliyorum.

Medikalde ithalattan üretime
  2006 yılında inşaat ve medikal alanlarında çalışmak üzere kurulan ve medikal ürün ithalatıyla işe başlayan 
Elmaslar, gelinen noktada ithal ettiği ürünleri kendisi üretme kapasitesine gelmiş bir firma durumunda.
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1996 yılında peyzaj mimarı Ufuk 
Bayraktar tarafından kurulan Park 
Tasarım fi rması, sektördeki adımla-

rını hızla büyüterek, bugün Aksa Park adıyla 
dünyanın 43 ülkesine ihracat yapan bir fi rma 
konumuna gelmiş durumda. 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Pey-
zaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun olduk-
tan sonra yüksek lisansını da kent mobilyaları 
alanında tamamlayan, şu anda aynı zamanda 
OSTİM OSB Yönetim Kurulu üyeliği yapan 
fi rma sahibi Ufuk Bayraktar, üniversite yılla-
rından beri kafasında tasarladığı fi rması ile hem 
Türkiye’de hem de Amerika dâhil dünyanın bir-
çok ülkesinde sokakları ve parkları tasarımlarıy-
la donatmaya devam ediyor.

Park Tasarım adıyla şirketi kurdukları ilk 
günlerde, ofi slerinde tasarladıkları mobilyaları 
OSTİM’de birçok farklı fi rmada fason olarak 
ürettiklerini söyleyen Bayraktar, zamanla kendi 
ürünlerinin üretici fi rmalar tarafından taklit edil-
meye başlamasıyla, üretimi de kendi bünyele-
rinde yapmaya karar verdiklerini, böylece 1998 
yılında OSTİM’de kiraladıkları 450 metrekare-
lik alanda üretime başladıklarını söylüyor.

Yaptıkları ürünlerin gördüğü yoğun ilgi sa-
yesinde üretim alanlarını da zamanla büyüt-
tüklerini söyleyen Bayraktar, 2000 yılında da 
Rusya’nın Soçi kentinde bir tren istasyonu 
mobilyaları ile ilk ihracatlarını da yaptıkları-
nı dile getiriyor. Bayraktar bu ilerleme süre-
cini şöyle anlatıyor: 

“Biz sektöre ilk girdiğimiz dönemlerde, 

kurumsal bir fi rma olarak bu işi yapan yoktu. 
İnsanlar bir demirciye, ahşapçıya gider, ürün 
resmini gösterir, üretim yaptırırlardı. Ürün-
ler sadece taklitti. Sektörümüzde Ankara’da 
1 ya da 2 fi rma varken şimdi Ankara’da yü-
zün üzerinde fi rma var. Ben yurt dışında var 
olan modellerle ilgili Master’ım sırasında 
araştırmalar yaparak, kitap yazmıştım. Do-
layısıyla yurt dışında bu sektörde neler ol-
duğunu çok iyi biliyorduk. Orada var olan 
modellerin versiyonlarını burada yapınca 
oldukça büyük ilgi gördük. Zamanla üretim 
kapasitemizi arttırmaya çalıştık. 2005 yılın-
da da OSTİM’deki 3 bin metrekarelik kapalı 
alana sahip bir yere geçtik. O zamanın şart-
larında sektörün üretim kabiliyeti en yüksek 
tesisiydi.”
İhracattaki hızlı gelişmeyle birlikte 

OSTİM’e sığmaz hale gelen fi rma önce 
Polatlı OSB’de bir tesisi faaliyete geçirmiş. 

Polatlı OSB’nin merkeze uzaklığı da üre-
tim maliyetlerini etkileyince fi rma Sincan 
OSB’de bulunan 8 bin metrekarelik alana 
geçmiş ve sektördeki en önemli rakiplerin-
den olan Aksa Peyzaj isimli fi rma ile birle-
şerek Aksa Park A.Ş. kurulmuş.

“Türk müteahhitler sayesinde 
yurt dışına ilk adımımızı attık”

Otobüs duraklarından, yer döşemelerine, 
oyun parklarından, otopark aydınlatmala-
rına kadar, dış mekânlarda görülen her tür-
lü ürünü ürettiklerini söyleyen Bayraktar, 
yurt içindeki en önemli alıcılarının yerel 
yönetimler olduğunu söyledi. Yurt içi müş-
terilerinin yarısının belediyeler olduğunu 
söyleyen Bayraktar, bu alanda yaşadıkları 
en önemli sıkıntının da belediyelerin öde-
meleri geciktirmesi olduğunu söyledi. Diğer 
müşterilerinin de inşaat fi rmaları olduğunu 
söyleyen Bayraktar, müteahhitlik fi rmala-
rının kendilerini yurt dışına açan ilk adımı 
atmalarına yardımcı olduğunu da sözlerine 
ekledi. Bayraktar fi rmanın ihracat serüveni-
nin başlayışını şöyle anlattı: 

“Kurulduğumuz günden beri önceliğimiz 
yurt dışı ihracatı oldu. Yakın coğrafya-
da üretim kabiliyeti kısıtlı ülkeler var. Bu 
coğrafyada ciddi bir üretim sıkıntısı var ve 
Türkiye bu anlamda çok önde. Bu coğrafya-
ların tamamında Türk müteahhitlik fi rmaları 
çalışıyor. Yapılan bir konut kompleksinde 
en son aşamada bizim işimiz ortaya çıkıyor. 

Dolayısıyla Türk müteahhitler inşaatlarında 
bizimle çalışmaya başladılar ve biz böylece 
yurt dışına açılmış olduk. Yurt dışında mü-
teahhitlik hizmeti veren Türkiye’deki tüm 
fi rmalara mal vermeye başladık. İhracat se-
rüvenimiz böyle başladı. Yıllar geçtikçe bu 
ülkelerde kurduğumuz ilişkiler sayesinde 
bizim malımızı satmak isteyen, distribütör-
lerimiz oldu. Son yıllarda da doğrudan iliş-
kilerimiz gelişti. Örneğin Tahran Belediye 
Başkanı geliyor, ürünleri beğenip alıyor. 
Doğrudan devletlerle anlaşmalar yapmaya 
başladık.”

Kalite standartlarını, ürün güvenlik serti-
fi kalarını belli bir noktaya çıkarabilmiş, iyi 
bir dış ticaret ekibine sahip, satış öncesi ve 
sonrası hizmetlerini geliştirebilmiş fi rmalar 
için ihracat potansiyeli yüksek bir sektörde 
olduklarını belirten Bayraktar, ihracatın sa-
tıştaki oranının artmasının, üretim kalitesi-

nin yükselmesine de çok büyük katkısı oldu-
ğunu söyledi. Bu pazarlara açılabilmek için 
gerekli bütün sertifi kasyonlarını tamamla-
dıklarını söyleyen Bayraktar, bu sayede ürün 
güvenliğinden kalitesine, paketlemesinden 
montajına kadar her alanda kalitelerinin art-
tığını sözlerine ekledi.

“Satın alıcıları bilinç-
lendirmek istiyoruz”

Nisan ayında şu anda bulundukları Sincan 
OSB’de 30 bin metrekare arsa içinde 20 bin 
metrekare kapalı alana sahip yeni fabrika-
larına geçeceklerini de söyleyen Bayraktar, 
bu çapta bir üretim tesisinin Avrupa’da da 
olmadığının altını çizdi. Yeni merkezlerinde 
konferans salonlarına da yer vermeyi düşün-
düklerini söyleyen Bayraktar; “Türkiye’de-
ki tüm belediye başkanlarını, park bahçeler 
müdürlerini toplayıp burada bu konuyla il-
gili eğitimler vermeyi planlıyoruz. Bu konu-
nun standartlarının ne olduğunu, malı alırken 
nelere dikkat etmeleri gerektiğini, gönüllü 
bir eğitim misyonu yüklenerek onlara anlat-
mak istiyoruz” dedi.

“Satış sonrası destek şart”

Ürünlerinin 2 yıl garantili olduğunu söyle-
yen Bayraktar, satış sonrası verilen hizmetlerle 
ilgili de şunları söyledi: “Bizim ürünlerin en 
önemli dezavantajı aslında kurulumdur. Ürün 
fabrikadan çıktıktan sonra müşteriye teslimi 
için gidip alanda montaj yapmak gerekiyor. 
Bu bazen dağın başında bir yer olabiliyor, ba-
zen kent merkezinde arabanın bile girmesinin 
çok sıkıntılı olduğu bir yer olabiliyor. Dola-
yısıyla ürün montajı gerçekten sıkıntılı bir iş. 
Tabi bu sebeple işin bu bölümünü başkalarına 
emanet edemiyoruz. Montajı kendi elemanla-
rımız yapıyor. Günde 4-5 kişiden oluşan ekip-
lerle, yurt içi ve dışında en az 7 noktada montaj 
yapıyoruz. Montaj bittiği zaman müşteriye bir 
teslim tutanağı imzalatılır. Kurulumu biten 
müşterilerimizden dönüşleri de mutlaka alırız. 
Satın alma süreçlerinden ürün teslimine kadar 
geçen süredeki varsa tüm şikayetleri ve görüş-
leri alınır. Bu görüşler direk yönetime gelir ve 
bizzat bizler tarafından değerlendirilir.”

Yaşadıkları diğer bir sorunun da Vandalizm 
(bilerek ve isteyerek kamu malına zarar verme) 
olduğunu söyleyen Bayraktar, bazen fi rma-
larından bu tür zararların da karşılanmasının 
talep edildiğini ve bu sebeple bazı sıkıntılar 
yaşanabildiğini söylüyor. Bu tür olaylar dışın-
da ürünlerinin her zaman arkasında olduklarını 
belirten Bayraktar, “Bazen montaja gittiğimiz 
illerde, fi rmaların haberi bile olmadan önceden 
montajını yaptığımız ürünlerin de bakımı yapa-
rız” diyor.

“Satın alıcılar ürün gü-
venliğini önemsemeli”

Sektörün bügünkü hale gelmesi için çok 
uğraştıklarını söyleyen Bayraktar satın alı-
cıları şu sözlerle uyardı: “Bizim yaptığımız 
iş artık Türkiye’de bir sektör haline gelmeye 
başladı. Belediyeler, inşaat fi rmaları ve diğer 
kullanıcılar tarafından artık bu ürünlerin bir 
ihtiyaç olduğu kabul edildi. Türkiye’de bu 
anlamda bir sektör ve Pazar ortaya çıktı. Biz 
uzun yıllar bu ürünlerin bir gereklilik olduğu-

nu anlatmaya 
çalıştık ve so-
nunda büyük 
bir Pazar ortaya 
çıktı. Oluşan bu pazar sektörde kalite standart-
larına uyan, uymayan birçok fi rma tarafından 
karşılanıyor. Her sektörde olduğu gibi bu sek-
törde de ciddi bir merdiven altı, sertifi kasyon 
sorunu olan ama yine de tüketicilerin bu yönde 
bilgisi olmamasından dolayı satış yapabilen 
fi rmalar var. Bu fi rmalar bizim gibi kurumsal 
giderleri, sertifi kasyon ve kalite giderleri olma-
dığı için uygun fi yat da verebiliyorlar. Bu nok-
tada seçici ve kalite bilinci yerleşmiş fi rmalar 
ve belediyeler bunu algılayabiliyorlar ama ma-
alesef halen “sonuçta bir çocuk oyun parkı” di-
yen alıcılar da oluyor. Aslında özellikle çocuk 
ürün gruplarında kalite ve ürün güvenliği çok 
çok önemli. Dolayısıyla böyle önem arz eden 
bir konuda bu kadar kalitesiz imalat yapmak 

çok kötü sonuçlar doğurabiliyor.”

“OSTİM Ankara’daki sana-
yinin kuluçka merkezidir.”

Aynı zamanda OSTİM OSB Yönetim Kuru-
lu üyesi de olan Bayraktar, OSTİM OSB hak-
kında da şunları söyledi:

“OSTİM’in Ankara sanayisine katkıları 
konusunda söylenecek çok şey var. OSTİM 
Ankara’daki sanayinin kuluçka merkezidir. 
Bugün Sincan OSB’deki pek çok sanayici 
kökleri OSTİM’e dayanan sanayicilerdir. An-
kara’daki sanayinin özüdür OSTİM. Halen de 
OSTİM’den çıkan insanlarla diğer OSB’ler 
besleniyor. OSTİM artık kabına sığmaz bir hal 
içinde. OSTİM’in yönetim vizyonu da öyle bir 
noktaya geldi ki, üniversite sanayi işbirlikleri 
artık çok üst düzeylere ulaştı. Kümelenmeler 
vasıtasıyla Türkiye için projeler üretiliyor. 
Akla gelebilecek her türlü ürünün OSTİM’de 
yapılabileceği devletin en üst yetkilisine ka-
dar ortaya kondu. OSTİM tek bir fabrika gibi 
çalışır. Başkanımızın tabiriyle insan yedek 
parçasından makine yedek parçasına kadar 
OSTİM’de üretilemeyecek hiçbir şey yok. 
OSTİM yönetimi de bu dev fabrikanın koordi-
nasyonunu sağlıyor. Bu koordinasyon doğru 
yapıldığı zaman OSTİM, ihtiyaç dışı, atıl bir 
makine mezarlığından ziyade, bütün maki-
nelerin kullanıldığı, kimsenin başkasının işi-
ne tenezzül etmediği, herkesin işinde mutlu 
olduğu, savunma, iş ve inşaat makineleri, 
medikal sanayi ve diğer birçok sanayinin 
merkezi konumuna geldi.”

Dünya sokaklarındaki Türk imzası
Tasarladıkları kent mobilyalarını OSTİM’de ürettirerek işe başlayan Aksa Park 

Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bayraktar, fi rmanın bugün geldiği noktada dünyadaki pek 
çok sokak ve parkı donatmanın keyfi ni yaşıyor.

Kent ve Bahçe
Mobilyaları
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı tarafından hazırlanan “Enerji 
Kaynaklarının ve Enerjinin Kulla-

nımında Verimliliğin Artırılmasına Dair 
Yönetmelik”, 27 Ekim 201 1 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Enerjinin etkin kullanılması, enerji israfı-
nın önlenmesi, enerji maliyetlerinin eko-
nomi üzerindeki yükünün hafi fl etilmesi ve 
çevrenin korunması için enerji kaynakla-
rının ve enerjinin kullanımında verimlili-
ğin arttırılmasını amaçlayan Yönetmelik, 
enerji verimliliğine yönelik hizmetler ile 
çalışmaların yönlendirilmesi ve yaygın-
laştırılmasında üniversitelerin, meslek 
odalarının ve enerji verimliliği danışman-
lık şirketlerinin yetkilendirilmesine, enerji 
yönetimi uygulamalarına, enerji verimlili-
ği ile ilgili eğitim ve sertifi kalandırma faa-
liyetleri, etüt ve projelerin desteklenmesi, 
açık alan aydınlatmalarında biyoyakıt ve 
hidrojen gibi alternatif yakıt kullanımının 
özendirilmesine ve idari yaptırımlara iliş-
kin usul ve esasları kapsıyor. 

Enerji verimliliği yetkilendirme 
ve hizmetleri belirlendi

 
Yönetmeliğe göre, üniversitelere ve mes-
lek odalarına uygulamalı eğitim yapabil-
meleri ve şirketleri yetkilendirebilmeleri 
için Enerji Verimliliği Koordinasyon Ku-
rulu onayı ile Elektrik işleri Etüt İdaresi 
Genel Müdürlüğü tarafından yetki belgesi 
verilecek. Üniversiteler ve meslek oda-
ları yetki belgesi alabilmek için, her yıl 

Nisan ve Ekim aylarında Elektrik İşleri 
Etüt İdaresi Genel Müdürlüğüne başvuru 
yapacaklar. Enerji verimliliği hizmetleri-
ni yürütmek isteyen tüzel kişilere, Genel 
Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar 
tarafından, sanayi ve/veya bina sektörle-
rinde faaliyet yürütmek üzere, belirlenen 
esaslar çerçevesinde yetki belgesi verile-
cek. Yönetmelikte dikkat çeken kısım ise 
uygulama kısmı. Enerji yöneticisi eğitim-
lerinde uygulama zorunlu ve üniversite-
ler, meslek odaları, şirketler, yetki belgesi 
verdikleri şirketler tarafından düzenlenen 
enerji yöneticisi eğitimlerinin uygulama 
kısmı için laboratuvar desteği sağlayacak-
larına dair taahhütname vermek zorunda-
lar. Ayrıca yetki belgesi alındıktan sonra 
da denetimler devam ediyor. 

Enerji verimliliği 
etiketi önem kazanıyor

 
Buzdolabı ve klimalar için enerji etiket 
sınıfının A üzeri olduğunu, elektrik mo-
torları için verim değerinin EN 60034-30 
standardında 50 Hz ve 60 Hz için yer alan 
süper verim grubu olan IE3 için tanımlan-

mış nominal sınırların üzerinde olduğunu 
gösteren belgelerle EİEI Genel Müdürlü-
ğüne isteğe bağlı olarak başvuran tüzel ki-
şiler ile endüstriyel işletmelere, belirlenen 
usul ve esaslar çerçevesinde enerji verim-
liliği (ENVER) etiketi verilecek. ENVER 
etiketi ithal edilen ürünler için ithalat par-
tisine münhasır, yurt içinde üretilen ürün-
ler için ise planlanan üretim miktarı ile 
sınırlı olacak şekilde verilecek. Bununla 
birlikte binaların ısıtılması amacıyla kul-
lanılan kazanlar ile elektrikli ev aleti üre-
tici ve ithalatçıları, ülke içinde sattıkları 
ürünlerin enerji etiketi sınıfl arı bazındaki 
miktarlarını her yıl Ocak ayı içerisinde 
Genel Müdürlüğe bildirecekler. 

Dış mekân aydınlatmaları 
verimli hale getirilecek 

 Yol aydınlatmalarında şehir içi yol, 
cadde, sokak ve meydan aydınlatmaları-
nın tamamında şeffaf cam tüplü yüksek 
basınçlı sodyum buharlı lambalar kul-
lanılacak. Işık kirliliğinin önlenmesinin 
birinci derecede önem taşıdığı doğal ha-
yatın korunması gereken alanlardaki ve 

astronomi gözlemevleri etrafındaki yol, 
sokak, meydan, alan aydınlatmaların-
da sadece alçak basınçlı sodyum buharlı 
lambalar kullanılacak. Park ve bahçe ay-
dınlatması amaçlı aydınlatma sistemlerin-
de yüksek basınçlı civa buharlı ve/veya 
kompakt fl oresan lambaları kullanılacak. 
Tüp fl oresan lambalar reklam ve seyir 
amaçlı aydınlatmalarda kullanılacak. Bu 
tip lambalar yol, cadde, sokak ve meydan 
aydınlatması amaçlı kullanılmayacak. Ar-
matürler, Enerji Verimliliği Dergisi Ekim 
2011 25Güncel dış ortam koşullarına uy-
gun tiplerden seçilecek. 
  Yönetmelik enerji verimliliği konu-
sunda bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık 
verileceğini gösteriyor. Yönetmelik kap-
samında kamu kesiminde faaliyet yürü-
ten kurum ve kuruluşlar toplumda enerji 
kültürünün ve verimlilik bilincinin gelişi-
mine katkıda bulunmak amacıyla, Genel 
Müdürlük ile koordineli olarak tanıtım 
ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenler 
veya Genel Müdürlük tarafından organize 
edilen etkinliklere katkıda bulunacaklar. 
Milli Savunma Bakanlığı askeri liseler 
ile er-erbaş eğitim merkezlerindeki ders 
ve eğitim programlarında, Milli Eğitim 
Bakanlığı ise örgün ve yaygın eğitim ku-
rumlarının ders programlarında ve kamu 
kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eği-
timlerinde, enerji ve enerji verimliliği ile 
ilgili temel kavramları, Türkiye’nin genel 
enerji durumu, enerji kaynaklan, enerji 
üretim teknikleri, günlük hayatta enerji-
nin verimli kullanımı, iklim değişikliği ve 
çevrenin korunmasında enerji verimlili-
ğinin önemi konularında teorik ve pratik 
bilgiler verilecek. Bilinçlendirmeye des-
tek olması için bu eğitimlerin yanı sıra 
Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü 
şans oyunlarında, Posta İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü pul, zarf, koli ve benzeri posta 
işlemlerinde, Bakanlık tarafından gelişti-
rilen enerji verimliliği ile ilgili grafi klere 
ve mesajlara yer verilecek. 

Enerji verimliliği yönetmeliği yayımlandı
 Enerji verimliliği 

konusundaki strateji ve 

düzenlemeleri içeren 

“Enerji Kaynaklarının ve 

Enerjinin Kullanımında 

Verimliliğin Artırılmasına 

Dair Yönetmelik” Resmi 

Gazete’de yayımlandı. 

Türkiye’de yıllardan beridir 
tartışılan, buna rağmen üzerinde 
bir uzlaşmaya varılamayan 

kavramlardan birisi de demokrasidir. 
Bu satırların yazarının en beğendiği 
demokrasi tanımını eski bakanlardan 
(devlet adamı) Sayın Kamuran İnan 
yapmıştır. Kamuran İnan’a göre 
demokrasi ; “İnsanın adam yerine 
konulduğu bir sistemdir, bir idaredir.” 
Tabii bir ülkede demokrasinin oturması, 
sağlıklı bir şekilde işlemesi, o ülke 
insanlarının örgütlenip bir takım baskı 
gruplarında (Dernek, cemiyet, vakıf, 
birlik, oda, federasyon, konfederasyon, 
grup, hareket ve platform gibi) güçlerini 
birleştirmesiyle sağlanabilir. Kamuran 
İnan’ın tanımına katılmamak mümkün 
değildir. İnsan adam yerine konulmak 
istiyorsa baskı gruplarında (sivil toplum 
kuruluşları) yer almalı ve taleplerini siyasi 
iktidara (siyasi erk) örgütleri vasıtasıyla 
iletmelidir. Örgütlenme olmaz, baskı 
grupları oluşturulamazsa siyasi iktidar 
insanı fert fert dikkate almaz. Zaten 

alması da teorik ve pratik olarak 
mümkün değildir.

   2000’li yıllar artık baskı gruplarının 
(sivil toplum kuruluşlarının) yıllarıdır. 
Kişinin tek başına hakkını arama dönemi 
geride kalmıştır. Kişi ve kişiler bundan 
sonra haklarını aramak, siyasi iktidarı 
etkilemek ve hatta yönlendirebilmek için 
demokratik kurallar içinde örgütlenecek 
ve demokratik kurallar içinde siyasi 
iktidarı uyaracaklardır. Bu sisteme 
çağdaş demokrasilerde yönetime katılma 
veya çoğulculuk deniliyor. Katılımcılık ve 

çoğulculuk; siyasi iktidarın almış olduğu 
kararların, baskı grupları (Sivil Toplum 
Kuruluşları) yoluyla denetlenmesi ve 
daha sonra alınacak kararlarda bu ve 
buna benzer hataların yapılmasının 
önüne geçilmesidir.

 Baskı grupları (Sivil Toplum 
Kuruluşları) vasıtasıyla katılma 
yolları olabildiğince arttırılmadıkça, 
demokrasinin temel taşlarından biri 
olan “ halk tarafından yönetim” ilkesi 
gerçekleştirilemez. O yüzden siyasi 
iktidar; sivil toplum kuruluşlarına destek 

olmalı, daha çok sivil toplum örgütü 
kurulması için her türlü yardım ve teşviği 
sağlamalıdır. Bir ülkede sivil toplum 
kuruluşları ne kadar çok ve ne kadar 
etkili ise o ülkenin yol kazalarına (ara 
rejim, ihtilal, müdahale v.s.) uğrama 
ihtimali zayıftır.

Türk demokrasisi bakımından en 
önemli sorunumuz; siyasal, kültürel 
ve fikir alanında korkudan arınmış, 
hoşgörülü ve rahatça hak aranabilecek 
bir ortamın yaratılmasıdır.

Özellikle gençlerin ve kadınların 
kolaylıkla örgütlenebilmesi ve bu konuda 
siyasi iktidarın önayak olmasında sayısız 
yarar vardır.

Ülkelerin gelişmiş ve kalkınmışlığında 
sivil toplumun örgütlü olması çok 
önemli bir göstergedir. Büyük devlet 
olmanın çok önemli şartlarından biri 
de, toplumun özgürce örgütlenmesinin 
önündeki her türlü engelin 
kaldırılmasıdır.

velisaritoprak@
gm

ail.comVeli SARITOPRAK

Baskı grupları
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OSTİM Medikal Sanayi Küme-
lenmesi’nin, Ankara Kalkınma 
Ajansı Yenilikçi Uygulama-

lar Mali Destek Programı kapsamında 
sunmuş olduğu “Sağlık Teknolojileri, 
Endüstriyel Tasarım Koordinasyon 
Merkezi” projesi kabul edildi. Projenin 
amacı; Ankara’daki sağlık teknolojile-
ri ürünlerinin “Kullanıcı ve Yararlanıcı 
Odaklı Endüstriyel Tasarım” ile katma 
değerini yükselterek yerli üretimin ulu-
sal ve uluslararası 
pazardaki payını 
arttırmak, OSTİM 
Medikal Sana-
yi Kümelenmesi 
üyesi işletmelerin 
ürünlerinin katma 
değerini yükselt-
mek, farkındalık, 
bilinç ve yetenek-
lerinin artırılmasını 
uygulamalı olarak sağlamak ve bölge-
sel ve ulusal kalkınmaya katkıda bu-
lunmak olarak belirtildi. 1 yıl sürecek 
olan 396 bin TL bütçeli proje Ankara 
Kalkınma Ajansı tarafından %75 ora-
nında desteklenecek.
Ayrıca OSTİM Medikal Küme’nin işti-
rakçi olarak katıldığı 3, küme üyesi fi r-
maların da 7 adet projesi Ankara Kal-
kınma Ajansı tarafından kabul edildi. 
OSTİM Medikal Sanayi Küme-
lenmesi’nin İştirakçi Olarak Katılım 
Gerçekleştirdiği Projeler

  Akıllı Kan Saklama Dolabı - Sü-
mer Uluslararası Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi

  Yerli Kan Çalkalama ve Tartı Ci-
hazı ve Hortum Kapatma Cihazı 
Geliştirme Projesi - Dijital Güç 
İşlem Test Sistemleri Elektronik 
Telekom. Medikal San. Ltd. Şti.

  Yenilikçi ve Katma Değeri Yük-
sek Teknolojik Ürün Üretilmesin-
de Normmed - Normmed Medikal 

ve Makina San. Tic.Ltd.Şti.
OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi’ne Üye Fir-
maların Projeleri

  Akıllı Kan Saklama 
Dolabı - Sümer Ulusla-
rarası Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi

  Patobox -Patojen 
Otoanalizör Cihazının 
Üretilmesi ve Ankara 

Medikal Sektörüne Tanıtılması - 
Nanobiz Nano-Biyo Teknolojik 
Sistemler Eğitim Bilişim Danış-
manlık Ar-Ge San. Tic. Ltd. Şti.

  Medikal Cihazların Vakum ve 
Plazma Ortamında Gümüş ve Tü-
revleri İle Nano Düzeyde Kap-
lanarak Anti Bakteriyel Özellik 
Kazanması ve Endüstriyel Amaç-
lı Yerli Üretimi - Ateşçi Medikal 
Mühendislik Makine İnş. Yapı 
Elem. Av. Spor Malz. İmalat Dış 
Tic. Ltd. Şti.

  Koagülasyon Cihazlarının İyileş-
tirilmesini Sağlayan Bir Ürünün 
Tasarımı ve İmalatta Sürekliliği-
nin Sağlanması - Tokra Medikal 
Ticaret Limited Şirketi

  Ar-Ge Ve Ür-Ge Çalışmaları ile 
Yanık Tedavi ve Yara Bakım Te-
davi Sarf Malzemesi Üretim Pro-
jesi - Teknomar Makina İmalat 
İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi

  Yeni Tasarımı ve Yenilikçi Yönü 
İle Cerrahi Aspiratörün Yerli Üre-
tilip İthalatının İhracata Döndü-
rülmesi - Elmaslar İmalat Tıbbi 
Cihazlar İnş. Taş. İth. İhr. San. ve 
Tic. A.Ş.

  Daha Yetkin ve Daha Uzman Diş 
Hekimlerinin Yetiştirilebilmesi 
için Simülasyon Sistem Üretimi 
- Sistem Dental Medikal San. ve 
Tic. Ltd.Şti.

Türkiye’nin ekonomik göstergelerine 
baktığımızda şöyle bir tabloyla karşı-
laşıyoruz: Büyüyoruz… Büyüme iç 

talepten destek alıyor;ancak iç talebimiz itha-
lata bağımlı hale geldi. Tasarrufumuz yetersiz, 
kısa vadeli sermaye akışları para birimimizi 
değerli hale getiriyor. Enflasyonda kıpırdanma 
var. Bankacılık sektörümüz sağlam duruyor. 
Faizlerde yukarı doğru bir kıpırdanma var. 
Bütçemiz dengeli ve kamu borçlarımızda bir 
risk görülmüyor. Cari açığımız kronik hale 
gelerek milli gelirimizin %10’una ulaştı. Ancak 
ihracatımız artıyor.Avrupa’daki krizin ihraca-
tımızda sıkıntıya yol açabileceği söyleniyor. 
İstihdam göstergelerimiz iyiye gidiyor. Kısaca 
bazısı iyi, bazısı kötü olan bir sürü gösterge var. 
Ekonomistlerden takip edebildiğim kadarıyla 
herkes istediği göstergeye bakarak ekonomi-
miz hakkında yorum yapıyor. Çok iyi diyen de 
var kötümser olan da… 

Ben uçağın kokpitindeki bir sürü göstergenin 
ne işe yaradığını bir türlü anlayamamışımdır. 
Hatta bu göstergelerin nasıl anlaşıldığını ve 
takip edilebildiğini aklım almıyor. Bu kadar 
çok göstergenin içinden çıkmak kolay olmasa 
gerek. Ancak şunu biliyoruz ki bu göstergeler 
uçağın güvenli bir şekilde uçması için pilota yol 
gösteriyor. 

Bu göstergelerden bir kısmının iyi, bir kıs-
mının kötü olması istenen bir durum değildir. 

Çünkü göstergelerden iyi olanlar, kötü olanları 
dengelemiyor. Böyle bir ortalama anlamlı 
değil. Çünkü kötü olan göstergeler bir olum-
suzluğu yansıttığı için, bu olumsuzluğun iyi 
olan göstergeleri de bozma riski hayli yüksek. 
Bu noktada belki göstergeleri hayati olan ve 
önemli olmayan diye ayrıma tabi tutabiliriz. 
Yine de olumsuz olan göstergeler önemsiz olsa 
bile bir tedbire ihtiyaç var demektir.

Elbette olumlu göstergelerimizin olumsuz 
olma riskini göze alamayız. Bu nedenle tedbir 
almamız lazım. Hatta öyle radikal tedbirler 
almalıyız ki tek hamlede birçok gösterge olum-
lu hale gelsin. Rotamızı düzeltsin ve geleceğe 
güvenle bakmamızı sağlasın. Bu tedbir yerli 
imalatın güçlendirilmesidir.
İmalattaki artış cari açığın kapatılması başta 

olmak üzere, enflasyonun frenlenmesi, istihda-
mın daha da iyileşmesi, tasarruf artışı gibi zayıf 
olan birçok yönümüzü güçlendirecektir. En 

zayıf göstergemizin cari açık olduğunu dikkate 
alırsak imalat kapasitemizin artışı daha da 
hayati hale gelmektedir. Çünkü artış iki yön-
den fayda sağlayacaktır. İhracat kapasitemiz 
artacak, ithalat ikame edilebilecektir. Her ikisi 
de döviz tasarrufu sağlayacaktır. 
İhracat açısından duruma bakıldığında Tür-

kiye göz alıcı bir başarı sergilemektedir. Ancak 
dünyadaki krizi dikkate almak lazım. Özellikle 
Avrupa’daki durgunluk önemli ihracat kapımız 
olan bu bölgeye yaptığımız ihracatta azalmaya 
yol açabilecektir. 2010 ve 2011 yılı on bir 
ayında Avrupa’ya yaptığımız ihracatın toplam 
ihracat oranı %51’dir. (2010 yılında toplam 
ihracat tutarı olan 112,1 milyar doların 56,9 
milyar dolarlık kısmı Avrupa ülkelerine yapılır-
ken, 2011 yılı on bir aylık sürede 121,4 milyar 
dolarlık ihracatın 62,0 milyar dolarlık kısmı 
Avrupa ülkelerine yapılmıştır). Dolayısıyla ihra-
cat kapasitemizin artırılması kısmında tehditler 

bulunmaktadır.
İthal bağımlılığımızın çok yüksek olduğunu 

dikkate alarak ithal edilen ürünlerin yurtiçinde 
üretilmesini sağlamanın daha önemli olduğu 
söylenebilir. Teşvik mevzuatı çalışmalarının 
yürütüldüğü söylenmektedir. Kesinlikle ithal 
edilen ürünlerin yurtiçinde üretimi bu çalışma-
larda dikkate alınmalıdır. Ayrıca kamu kurum-
larının tek alıcı olduğu ürünlerin yerli üreticiden 
tedarik edilmesi hayati önemi haizdir. Özellikle 
büyük makine, araç gereç ve ekipmanların 
yerli sanayiye kazandırılması göstergelerimizi 
düzeltecektir. Bu noktada özellikle kamu ku-
rumlarımıza büyük sorumluluk düşmektedir. 
Yerli tedarik edilen ürünün hacmi hiç önemli 
değildir. Önemli olan yaklaşımdır. Unutma-
mak lazım “bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir 
at bir yiğidi, bir yiğit bir orduyu, bir ordu bir 
savaşı, bir savaş bir ülkeyi kurtarır.”

Not: Bu yazıda belediyelerimizin satın alacağı 
metro araçlarının yerli tedarik edilmesinin 
önemi üzerinde duracaktım. Ama yazıyı bir 
türlü bu konuya çekemeden köşemi doldur-
dum. Okuyucularımın metro araçlarının yerli 
yapılmasının önemini bu yazı kapsamında 
değerlendireceklerini düşünerek tarihe not 
düşüyorum.

Abdullah ÇÖRTÜ

acortu@
hotm

ail.com

Yerli imalat 
geleceğimizdir

Avrupa’da her iki yılda bir yapılan 
hem fuar hem konferans hem de 
ikili iş görüşmelerinin olduğu ve bu 

yıl Fransa’nın Bordeux şehrinde düzenlenen 
BCI European Defence Meetıngs’e OSTİM 
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), 
12 m2lik bir stand ile katıldı. Katılımcı birçok 

kurum ve kuruluşla birebir görüşmelerin yapıldı-
ğı etkinlikte Avrupa’daki diğer kümeler ile nasıl 
işbirliği yapılabileceği hakkında görüş alışve-
rişinde bulunuldu. OSSA üyesi fi rmaların yurt 
dışı fi rmalara tanıtımının yapılmasına yardımcı 
olan etkinlikte OSTİM OSB ve OSSA’yı OSSA 
Küme Koordinatörü Hilal Ünal temsil etti.

Medikal Küme’den proje atağı
  OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin Ankara Kalkınma Ajansı’na sunduğu “Sağlık 

Teknolojileri, Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi” projesi kabul edildi. Ayrıca Küme 
üyesi fi rmalar da onaylanan proje sayısında büyük bir başarıya imza attılar.

OSSA Avrupa’da 
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Raylı taşıma sistemleri diye adlandırılan 
metro ve tramvay araçları alanındaki  
alımların yerlileştirilmesi isteniyor. Ray-

lı taşıt sistemleri sektöründe imalat yapan sektör 
temsilcileri Ostim OSB’de düzenlenen toplantıda 
gündemde olan Ankara Metrosu başta olmak üze-
re Türkiye’de kurulacak raylı ulaşım sistemlerinde 
yerli sanayicinin kapasitesini istişare ettiler. 
 Toplantıya Ankara Sanayi Odası (ASO) 
Başkanı Nurettin Özdebir, Ulaştırma Bakanlığı 
Danışmanı Sami Kabaş, Raylı Ulaşım Sistemleri 
Derneği (RAYDER) Genel Sekreteri Ahmet Gök, 
Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 
Ostim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. 
Sedat Çelikdoğan ile sektörün temsilcileri Ha-
san Sazcılar, Niyazi Sarımaden, M.Levent Ünal, 
Kürşat Dikili, İsmail Açar, Mehmet Emir Güray, 
Ercan Karakan, Halis Turgut, Mesut Çoban, Gök-
han Tezgel, Koray Çankaya, Doğan Bozankaya, 
M.Taha Aydın katıldılar. 
 Raylı ulaşım sistemleri alanında Türkiye’nin 
önde gelen fi rma temsilcileri Ostim’dğeki istişa-
re toplantısında yaptıkları sunumlarda kendi ye-
teneklerini ve potansiyellerini ortaya koyarken, 
Ulaştırma Bakanlığının gündeminde bulunan 
Ankara başta olmak üzere metro ve diğer şehiriçi 
raylı taşıma projeleri için yapılacak alımlara hazır 
oldukları mesajını verdiler. 
 ASO Başkanı Özdebir, raylı taşıma sistem-
lerinde yurtiçi potansiyelin değerlendirilmesinin 
Türk sanayi açısından önemli olduğunu, cari açı-
ğın kapatılması ve dışa bağımlılığın azaltılması 

için karar veri-
cilerin, bürok-
ratların ve sa-
nayicilerin ortak 
sorumluluk taşı-
dığını kaydetti.
  Sektör üreti-
cileri ise gerek 
mühendislik, 
gerekse kalite 
açısından yerli 
üretimin raylı 
sistemleri kur-
mak için hazır 
olduğunu, sis-
temde kendi-
lerine öncelik 
tanınması du-
rumunda ülke 
ekonomisinin 
kazançlı çıka-
cağını, istihdam 

ve katma değer yaratacaklarını vurguladılar.
Toplantıda Durmazlar A.Ş, Bozankaya, Sazcılar, 
Turgutlar, Medel, Savronik, Kentkart, Özkan De-
mir Çelik, Kardeşler Elektrik, SKC Karbon LTD, 
Hızaltaş temsilcileri fi rmaların imalat ve üretim 
kapasitelerine ilişkin bilgiler verdiler. 
 İstişare toplantısından sonra yol haritası da 
belirlendi. Buna göre ASO Başkanı Nurettin Öz-
debir koordinatörlüğünde raylı ulaşım sistemleri-
ne yönelik ürün imal eden fi rmaların ürün çeşitleri, 
yetenek ve potansiyelleri tespit edilecek. Yapılan 
çalışmaları takiben ilgili kurumların raylı ulaşım 
sistemi ihalelerinde “yüzdeyüz yerli alım ya da 
yüksek bir oranda yerli katkı ” tercih etmeleri ko-
nusunda hükümet ve diğer karar vericiler nezdinde 
girişimlerde bulunulacağı bildirildi. 

“Tamamını yapacak güçteyiz”

 Nurettin Özdebir (Ankara Sanayi Odası 
Başkanı): “Bursa’da Durmazlar’ın çok güzel bir 
çalışması var, onu gördüm ve hayran oldum ger-
çekten. Ama bunu bizim ülkemizde yapabilecek 
kabiliyette birçok fi rma var. Sizler onlardansınız. 
Bir araya gelip neyi yapabiliriz, bunu biraz daha 
ortak bir dil haline getirip bu işin peşini kovalaya-
lım. Aksi taktirde projeleri çabuk gerçekleştirmek 
adına ilgili bakanlıklar hemen dışarıya siparişleri 
verecekler. Bunun önünü kesmemiz lazım. Bir yer-
den başlamamız lazım. Biz bunu kendi ülkemizde 
yapar, kendimiz kullanırsak o zaman başkalarına 
da satabiliriz. Kendimiz yapar da kendimiz kulla-
namaz, kendi ülkemize satamazsak başkalarına da 
satamayız.”
 Ahmet Gök (RAYDER Genel Sekreteri): 
“1994 yılından beri metro ve tramvay araçlarını 
neden ülkemizde üretmeyip dışarıdan alıyoruz so-
rusu benim içimi yakar, bunun gayreti içindeydik. 
O zaman 105 tane aracımız vardı bugün ulaşım 
A.Ş.de 400 civarında araç var. Ancak yaptığımız 
çalışmalarda da gördük ki gelecek 15 yıl içinde 
sadece İstanbul’a 3200 tane yeni araç gerekiyor. 
Bunu Türkiye geneline vurduğumuz zaman, 11 
ilde raylı sistem var, 12 ilde de raylı sistem pro-
jeleri devam ediyor, 5250 tane metro ve tramvay 
aracı gerekecek ülkemize. Buna bizim sanayiciler 
olarak sahip çıkmamız gerekir. Sanayiciler bir ara-
ya gelerek önce kendi güçlerini ortaya koymalı, 
çünkü DLH olsun, ulaştırma bakanlığı olsun, bu 
araçların Türkiye’de yapılabileceğine inanmıyor-
lar.  Halbuki ben fert fert birçok arkadaşımı yıllar-
dır tanıyorum. Her biri kendi sahasında muhteşem 
işler yapan insanlar ama bir araya gelmediğimiz 
için, yapılan ihalelerden sonra acaba biz buradan 

ne alabiliriz diye fi rmanın etrafında dört dönüyo-
ruz. Halbuki bu DLH da yapılacak olan 324 adet 
araç kredili değil, öz kaynakla çıkarılan araçlar. 
Burada eğer biz gücümüzü ortaya koyarsak, ken-
dimiz belki tek başımıza bu ihaleye talip olabile-
cek bir sistem kuramayabiliriz başlangıçta, ama 
bu ihaleyi alacak olan 3 tane fi rma vardır. Kore 
ve Çinlikerin bu ihaleye girmelerini ben şahsen 
istemem, DLH da pek istemiyor. Biz burada 
öncelikle birbirimizi tanıyalım, ondan sonra ne 
yapabileceğimizi ortaya koyalım, belli bir strateji 
ortaya çıkaralım. OSTİM çok özel bir bölge. Bir-
çok kuruluşu var kendi içinde. Bu araçların artık 
öyle bizim ulaşamayacağımız çok yüksek bir 
teknolojiye de ihtiyaçları yok. Bu sebeple kendi 
metro ve tramvay araçlarımızı kendimiz yapmak 

istiyoruz. Bunun için de bu sektörün yerli üreticile-
rini el ele vermesi şarttır.”
 Orhan Aydın (OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı): “OSTİM olarak bizler içimizde bulu-
nan sektörlerin sorunlarına çözümler üretmek için 
çaba sarf ediyoruz. Bu çözüm için gerekli tarafl ar 
da aynı masanın etrafında oturabilirlerse çok hızlı 
çözümler üretilebiliyor. Burada çok önemli bir ak-
tör var o da Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türkiye 
de sanayileşme ve teknoloji transferi felsefesini 
bizim anladığımız ve beklediğimiz manada yöne-
ten bir kurum olarak görüyoruz orayı. Diğer kamu 
kurumları ile kanunu farklı, evet kendine has kanu-
nu var ama bu şartlar içinde SSM modeli aslında 
Türkiye’nin sanayileşme modelidir. Yani yerli, 
üretim ve sıfırdan tasarım dahil bunu ülkemizde 
nasıl yapabiliriz sorusunun cevabını savunma sa-
nayi bulabiliyor. Buradaki örnekle diğer kurumları 
mukayese ettiğimiz zaman da bir uçurum ortaya 
çıkıyor. Bizim yönetmeliğimiz buna uymuyor, 
kanunumuz elvermiyor, ihale şartnamesi uygun 
gelmiyor, bizim bunu 2014 yılında yürütmemiz 
lazım yetişmiyor lafl arıyla bizim milyar dolarla-
rımızı yurt dışına gönderen bir başka durum var. 
Dinlediğiniz zaman herkes haklı, herkes önündeki 
kitabı okuyor, ama bizim paralarımız yurt dışına 
gidiyor. Böylece biz bunlara çözüm üretmek için 
OSTİM OSB olarak biraz da boyumuzu aşan iş-
lerle uğraşıyoruz. Ama bütün bu çalışmaların 
sonunda SSM nezdinde bizim kümemiz şu anda 
Ankara da savunma havacılık sanayi bölgesinin 
kurulmasına ve Türkiye’deki yerli uçak üretiminin 
tasarlandığı merkezin tasarımının orta yerine otur-
du. OSTİM OSB olarak bu işte pazarla, ihaleyle, 
alışverişle hiçbir ilişkimiz yok. Biz bir OSB olarak 
kar amacı gütmeyen bir kuruluşuz. Sadece bura-
daki fi rmalarımızın temsilcisi ve sesiyiz. Benim 
metroyla, ihaleyle, sizlerin yaptığınız işlerle hiçbir 
alakam yok. Amacımız ülkemizde buradaki uça-
ğa parça yapabilen, dünyanın öbür ucuna parça 
gönderebilen sanayicimizin raylı sistem taşıtlarını 
da yapabileceğini göstermektir.  Savunma sanayi 
mantığından gidiyoruz. Orada oluyorsa burada da 
olur. Bizim bürokratlarımız bakın bizim sanayi-
mizde bu işi yapabilecek bir sürü fi rma var, as-
lında bizim bu işin bütününe soyunmamız lazım, 
fi rmalarımızın bu kapasitesi var. Bu tabi sizlerin 
neler düşündüğünüze, nerede durmak istediği-
nize bağlı. Bizim yerli sanayimizin mutlaka bu 
işlerden bir pay alması lazım, bu bizi çok mutlu 
edecektir. Biz bu işe milli duygularımızla gönül 
koyduk. Sürekli bunun takipçisi olan, gündeme 
taşıyan bir kurumuz ve bu işin arkasını da hiç 
bırakmayacağız. Yerli sanayi, yerli üretim, tekno-
loji üretimi olmadan burada bu ülkede özgür ola-
rak yaşama şansımız olmadığını biliyoruz. Hiçbir 

beklentimiz olmadan bu milli konuyu en yüksek 
sesle kamuya, bakanlıklara, başbakanlığa taşıya-
cağız.”
 Taha Aydın (Durmazlar Raylı Sistem Tek-
nik Koordinatörü): Bu projeler teknikten önce 
siyasi irade gerektiriyor. Arkasında siyasi irade ol-
madan bu işin yürütülmesi mümkün değil. Devlet 
desteği ve siyasi iradenin desteği şart. Çünkü bu 
ürünün alıcısı kim devlet Devlet ve Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri. Yani birilerinin bunu desteklemesi 
gerekecek. ‘Ben şu projeyi istiyorum’ diyecek. Ör-
neğin şu anda Ankara metro araçları alımı bizim 
için büyük bir şans, bu imal edilebilir mi; evet hem 
de  %100 imal edilebilir. Bir kısmı ithal edilebilir 
tabi. Bunu yapan fi rmalarımız var. Bizim işimizde 
%100 dizayn ve %100 imalat ilk defa yapıldı. Ne 
için yapılıyor? Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı diyor ki; ‘kardeşim ben seçilirsem, kendi tram-
vayımı ve metromu kendim yapacağım ve döviz 
Bursa’da kalacak ve Bursa’da bu sektöre sahip ola-
cak’ diye bir söylemle çıkıyor. Ve Durmazlar da 
‘evet’ diyor, ‘siz haklısınız, Türkiye’nin buna ihti-
yacı var biz de size destek verelim’. Durmazlar kaç 
milyon Euroluk yatırım yaptı ama halen 5 kuruş 
para almış da değil. Yani her şey karşılıklı etkile-
şim içinde, siyasi irade var, arkasından özel sektör 
desteği var ve başarı da var sonucunda. Durmaz-
lar bünyesinde 60’tan fazla sadece ar-ge kadrosu 
var. Kendi yazılımını yapabilen bir fi rma, önemli 
olan da yazılımdır zaten, her yerini yapın ama ya-
zılımınızı siz yapamıyorsanız araç sizin değildir. 
Durmazlar’ın en önemli özelliği kendi yazılımını 
kendisi yapabilen bir şirket olmasıdır. O sebeple bu 
proje Durmazlar’la ortak yürütülüyor. Türk sana-
yisi ve mühendisliği bu işin altından kalkmaya ke-
sinlikle hazırdır. Ankara’da, İstanbul’da, Bursa’da 
hazır. Yeter ki görev verilsin, sorumluluk verilsin.”

 Raylı ulaşım sistemleri sektörünün önde gelen üreticileri Ostim’de buluştu. RAYDER üyesi 

sanayiciler Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’in öncülüğünde Ostim’de düzenlenen 

istişare toplantısında, metro ve her türlü raylı sistemlerde kullanılacak araçların yüzde 100 yerli ya 

da yüksek oranda YERLİ KATKI yöntemi ile yurtiçinden temin edilmesini istediler.  

“METRO’ya hazırız…”
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ASO 1. OSB’de gerçekleşen ödül 
töreninde 48 başarılı sanayiciye 
kurumlar vergisi, gelir vergisi, 

ihracat, Ar-Ge, ve çevre ödülleri verildi.  
ASO Başkanı Nurettin Özdebir toplantı-
nın açılışında yaptığı konuşmada açık-
lanan büyüme rakamlarının kendilerini 
çok memnun ettiğini ifade etti. 

Cari işlemler açığının artış hızındaki 
yavaşlamanın sevindirici olduğunu be-
lirten Özdebir, buna karşın açığı daha da 
aşağı çekmek gerektiğini söyledi. Bunun 
için yerli üretimin desteklenmesi gerek-
tiğini kaydeden Özdebir, öncelikle kamu 
alımlarında yerli ürünlerin tercih edil-
mesini istedi. Özdebir, mesleki eğitim 
konusunda da üzerlerine düşeni yaptık-
larını belirterek, geçen ay yapılan Oda 
Meclis Toplantısında ASO ve OSB’ler 
olarak bir eğitim vakfı kurma kararı al-
dıklarını bildirdi. Özdebir, vakfa ASO ve 
OSB’lerden önemli kaynaklar aktaracak-
larını söyledi.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ise 
konuşmasında, ‘’Türkiye’nin son 12 ay-
lık süreçteki ihracatının cumhuriyet ta-
rihi rekorunu kırarak 134 milyar dolara 

ulaştığını’’ bildirdi. Çağlayan, ASO’nun, 
hayatının önemli kilometre taşlarından 
biri olduğunu söyledi. 48 yıl önce çok 
zor şartlarda kurulan ASO’nun bugün-
lere gelmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür eden Çağlayan, bugün itiba-
riyle yaklaşık 400 bin kişilik istihdamı 
ASO’nun kendi bünyesinde bulundur-
masının çok önemli olduğuna dikkati 
çekti. Türkiye ekonomisine ilişkin de-
ğerlendirmelerde de bulunan Çağlayan, 
2002’de Ankara’nın ihracatı 1,5 milyar 
dolar iken 2010 sonu itibariyle bu raka-
mın 5,6 milyar dolara ulaştığını kaydetti. 
Çağlayan, Ankara’nın ihracatının 9 yılda 
tam 3,7 kat artarak, Türkiye ihracatının 
artış oranından daha büyük bir artış ora-
nı gerçekleştirdiğini bildirdi. ‘’Ekonomi 
Bakanı olarak Türkiye ihracatının son 
12 aylık dönemde cumhuriyet tarihinin 

rekorunu kırarak 134 milyar dolar oldu-
ğunu müjdelemekten gurur duyuyorum’’ 
diyen Çağlayan, son 12 aylık süreçte 
Ankara’nın ihracatının da yine cumhuri-
yet tarihi rekorunu kırarak 6 milyar 350 
milyon dolara ulaştığını belirtti.

Türkiye’nin çivisi mi çıktı?

ASO üyelerinden Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatlara 
rağmen hâlâ Türkiye’de üretilen malı 
almayıp, yurt dışından getirenleri tek 
tek kendilerine şikâyet etmelerini is-
teyen Çağlayan, “Biz de hükümet ola-
rak yapmamız gereken neyse yapalım. 
Türkiye’den ürün almayıp, dışarıdan 
ürün alanları ve Türkiye’de o imkânlar 
varken, Türkiye’de o mallar varken yurt 
dışından alanları ben de buradan kınadı-

ğımı ifade ediyorum. Yani Türkiye’nin 
çivisi mi çıktı? Bakın 239 gümrük bölge-
sine 20 binden fazla ürün çeşidi ihracatı 
yapan bir ülkeden bahsediyoruz. Bugün 
yapmış olduğu ihracatın yüzde 95’i sa-
nayi ürünlerinden oluşan bir Türkiye’den 
bahsediyoruz. Önümüzdeki 12 yılda ken-
di otomobilini, kendi helikopterini, ken-
di uçağını yapan bir Türkiye’den bahse-
diyoruz. Hiç kimsenin, hele hele hiçbir 
kamu görevlisinin bunları görmezden 
gelme yetkisi ve görevi yoktur” diye ko-
nuştu.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, 
Türkiye’de yaygın ama aynı oranda 
yanlış bir kanaatin bulunduğunu kay-
dederek, ‘’Türkiye’de vergi yükünün 
yüksek olduğu şeklinde genel bir kanı 
var. Aslında, 3-4 tane ürünü bir kenara 
bırakırsak, resim hiç de öyle değil’’ dedi. 
Bakan Şimşek, Ankara Sanayi Odası’nın 
48. Yıl Ödül Töreni’nde yaptığı konuş-
mada, kurumlar vergisinde toplam vergi 
yükünün 2002’de yüzde 65 iken, şimdi 
bu oranın yüzde 34’e kadar indiğini, ku-
rumlar vergisinin yüzde 20, hatta yeni 
yatırımlar için yüzde 2’ye kadar düşürül-
düğünü söyledi. ‘’Gerçekten kurumların 
kazançları üzerindeki vergi yükünü ciddi 
şekilde azalttık, rekabet gücünün önünün 
açılması için önemli adımlar attık’’ di-
yen Şimşek, Türkiye’nin OECD ülkeleri 
arasında kurumlar vergisi açısından 34 
ülke arasında en düşük 6. ülke olduğunu 
bildirdi.

“Türkiye’nin çivisi mi çıktı?”
 Ankara Sanayi Odası 

48. Yıl Başarı Ödül töreni, 

Ekonomi Bakanı Zafer 

Çağlayan, Maliye Bakanı 

Mehmet Şimşek, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Faruk Çelik’in katılımıyla 

yapıldı.

Dünyanın hâli pek parlak değil. Ulus-
lararası kuruluşların en tepesindeki 
isimlerden Batının önde gelen siyaset 

ve devlet adamlarına kadar pek çok kişi bunu 
söylüyor. Sanayileşmiş zengin ülkelerde sü-
regiden ekonomik krizin etkileri kaçınılmaz 
biçimde dünyanın tümünü etkiliyor ve bu 
krizin ne zaman, nerede, ne kadar hasarla 
sonlanacağını kimse bilmiyor. Elbette bu 
ülkelerin hükümetleri de hasarı asgariye 
indirmek ve süreci olabildiğince kısaltmak için 
ellerinden geleni yapıyorlar. Peki nasıl? 

Yaşanan olaylardan alınması gereken çok 
önemli bir ders var: Söylenenlerle yapılanlar 
birbirinden çok farklı. Onlarca yıldır gelişmek-
te olan ülkeler ‘bütçe disiplininden’, ‘piyasa-
nın erdemlerinden’, ‘devlet müdahalesinin 
sakıncalarından’ söz eden sanayileşmiş ülke 
hükümetleri ve genellikle bunlar tarafından 
kontrol edilen IMF ve Dünya Bankası gibi 
uluslararası kuruluşların yöneticileri, sorun 
kendi sorunları olduğunda ağız değiştiriyorlar.

2000’li yılların başında Türkiye’yi vuran 
krizlerin ilk dalgası – hatırlanacaktır – bazı 
bankaların çöküşüyle geldi. Bu dönem 
Türkiye’de bankacılık sektörünün köklü 
biçimde yeniden yapılandığı bir dönemin 
başlangıcıdır. Bu sürecin lehimize ya da aley-
himize olduğu tartışması bir yana, bugünle 
kıyaslanması gereken bazı yönleri vardır. 
Örneğin, Demirbank aktif kalitesi kötü olduğu 
ya da içi boşaltıldığı için değil bilançosunun 
iki yakasındaki vade uzunlukları bakımından, 
gereğinden çok risk üstlenip; kısa vadeli borç-
lanıp, bu fonları uzun vadeli devlet iç borçlan-

ma senetlerine yatırdığı için likidite sıkıntısına 
düşmüş ve batmıştır. Bu bankanın devlet 
tarafından kurtarılması gündeme alınmamıştır 
bile. Demirbank’ın batışı, yabancı sermayeli 
bankaların Türkiye’de giriş sürecinin dönüm 
noktasıdır. O dönemde hem IMF temsilcileri 
hem de IMF’ye yön veren ülkelerin yönetici-
leri, bir bankanın kamu kaynaklarıyla kurta-
rılmasının doğru olmayacağına ant içebilecek 
kadar keskin görüşlere sahiptiler. 

Resme bugün baktığınızda belki aynı kişiler 
değil ama, aynı koltuklarda oturanlar kendi 
ülkelerinde batma noktasına gelmiş bankaları 
kurtarmak için kamu fonlarını kullanmaktan 
çekinmiyorlar. Bütçe disiplini kavramının 
anlamını bile hatırlayan yok. Örneğin 
Avrupa’yı sarsan devlet borçları, bir ölçüde 
krizin ilk dönemlerindeki sarsıntıyı hafifletmek 
için devlet bütçelerinin olabildiğince yoğun ve 
hatta imkânların ötesinde kullanılmasından 
kaynaklanmıyor mu? Konu gelişmekte olan 
ülkelere geldiğinde ‘monetarist’ fakat kendile-

rine geldiğinde ‘Keynezyen’ olan bu ülkelerin 
tarihleri zaten bu yaklaşımın örnekleriyle 
dolu.

Sadece bütçe disiplini veya banka kurtarma 
operasyonları bakımından değil; fakat akla 
gelebilecek her iktisadî konuda kendi men-
faatleri gündeme geldiğinde devlet müdaha-
leciliğini ve kendi şirketlerinin korunmasını 
sonuna kadar savunanların yine aynı ülkeler 
olduklarını iyi görmek gerekiyor. Dünün 
gelişmekte olan, bugünün sanayileşmiş ülkesi 
Kore bile ‘merdiveni tırmandıkça’ bu tür po-
litikalarda ustalaşıyor. Kore’nin, tablet bilgisa-
yarların uluslararası ticarette yeni bir ‘kapışma 
alanı’ olduğu bugünlerde, ‘Apple iPad’e karşı 
‘Samsung Galaxi’yi geliştirme sürecinde, ken-
di iç pazarını türlü yöntemlerle koruma altına 
alışı sanırım hepimizi düşündürmeli.

Tarihin gerektiği gibi okunması, şimdiki 
zamanı iyi değerlendirebilmek için bir zorun-
luluk. Bilimle propaganda arasındaki ayrımın 
– özellikle sosyal bilimler söz konusu olduğun-

da – görülmesi bazen kolay olmayabiliyor. 
Örneğin, internetin önümüzde yepyeni bir 
çağ açtığı ve bilgiye erişimin son derece ko-
laylaştığı sıklıkla tekrarlanırken, aynı internetin 
bir bilgi çöplüğü olduğu çoğunlukla gözden 
kaçıyor. Doğruyla yanlışın, propagandayla 
bilimin birbirinden gereğince ayrılabilmesi 
için yegâne sığınağımız ‘eleştirel düşünmek’ 
olabilir. Bütün bu sorunlar karşısında ‘akla 
dayanan’ değerlendirmelerin dışındakiler, 
eğer kasıtla kötü niyetli değillerse saflıktan 
öteye gidemezler.

Dünyanın içinde bulunduğu bu ekonomik 
kriz döneminde, bize akıl hocalığı yapmayı 
seven sanayileşmiş ülkelerin ve bunların 
kontrolündeki uluslararası kuruluşların, 
bu ülkelerin kendi menfaatleri söz konusu 
olduğunda uyguladıkları ya da önerdikleri 
politikalar; daha on yıl önce bize sundukları 
politika önerilerindeki samimiyetlerini günışı-
ğına çıkarıyor. 
İşte bütün bunlar bize ders olmalı. Öyle 

bir ders ki örneğin sanayileşme politikamızı 
şekillendirirken bugünün sanayileşmiş ülkele-
rinin, kendi sanayileşme politikalarını tarihsel 
süreç içerisinde nasıl yürüttüklerini kılı kırk 
yararak incelemeliyiz; doğruyla yalanı, propa-
gandayla bilimi ayırt ederek… Sanayileşme 
politikasının tüm yanlarını hatırda tutarak 
yapmalıyız bunu. Bu bakımdan bugünün 
zengin ülkelerinin ne söylediklerine değil, ne 
yaptıklarına bakmalıyız. İşte bazen kriz bile 
fırsat olabiliyor. En azından aklımızı başımıza 
devşirmek için… 

Emin AKÇAOĞLU

Dünyanın hâli: 
Ne söylediler? 
Ne yapıyorlar?

em
in.akcaoglu@

ieu.edu.tr
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Türkiye’de 70 Milyar Doları aşan Cari 
açığın kapatılmasına yönelik makro dü-
zeyde önlemler almaya çalışılıyor. Açı-

ğın kapatılması için kamu alımlarında yerli üretim 
tercihinin dikkate alınmasını isteyen sanayiciler, 
işadamları ve sivil toplum örgütleri zaman zaman 
bir araya gelerek Offset adıyla bilinen ‘YERLİ 
KATKI’ konusunda karar vericilere ve bürokrat-
lara yönelik girişimlerde bulunuyor.

 Konuyu  yerli üretim tercihinin ‘Milli 
Dava’ olduğu görüşünü dile getiren Raylı Ula-
şım Sistemleri Genel Sekreteri Ahmet Gök ve 
Ostim Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Sedat 
Çelikdoğan’la değerlendirdik. Her iki konuşmacı 
da ‘yerli katkı’ uygulaması için tebliğlerin yeterli 
olmadığını ve bu konuda yasa çıkartılması gerek-
tiğini vurguladılar. 

 - Ahmet Bey, Raylı ulaşım sistemlerinde, 
Türk sanayinin yerli imalat potansiyeli nedir? 
Örnek uygulamalar ve çalışmalar nelerdir? 

 Ahmet Gök-Büyük şehirlerde trafi k prob-
leminin çözülebilmesi için artık bütün dünyada 
kent içi raylı sistem araçları kullanılıyor, metro 
ve tramvay gibi. İstanbul’da bugün 400 civarında 
metro ve tramvay aracı var. Her geçen gün artan 
nüfusa göre yeni yapılan hatlarla yaptığımız ça-
lışmalara göre 2023 senesinde İstanbul’a 3200 
tane daha yeni araç gelmesi gerekiyor. Yani çok 
büyük bir potansiyel var. Türkiye’de şu anda 11 
ilde raylı sistem işletmesi var; bunları da koydu-
ğumuz zaman 2023 senesinde Türkiye’nin yak-
laşık 5.500 metro ve tramvay aracına ihtiyacı var. 
Bu mali olarak 18-20 milyar dolar civarında çok 
büyük bir potansiyeldir. Böyle bir potansiyelin 
Türk sanayicileri tarafından değerlendirilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Bu artık bizim sanayi-
mizin yapabileceği, Türkiye’de yapılmış bir iştir. 
TÜVESAŞ’ta Prof. Metin Yerebakan hocamız 
genel müdürken, 1988 yılında RAYBÜS yapıldı. 
Tamamen Türk mühendislerin emeğiyle yapıldı. 
Ancak ondan sonra çok fazla bir şey yapılamadı. 
En son Bursa’da Durmazlar fi rması tramvay yap-
tı. Prototipini yaptı ve seri üretime geçmek için 
çalışmalarını sürdürüyor. Biz de destek vermeye 
çalışıyoruz. 

 - Sedat Bey, yerli üretim potansiyeli hak-
kında sizin değerlendirmeniz nedir?

Doç. Dr. Sedat ÇELİKDOĞAN-Şu anda 
komple araç tasarımı ve imalatı yapan 2 adet fi rma 
var. Bunlardan birisi İstanbul Ulaşım. İki versiyon 
yaptılar, hatlarda çalışanlar var ve üçüncü versi-
yon dediğimiz daha gelişmiş olanını da çıkardı-
lar. Bir de Bursa’da kurulu Durmazlar fi rması 
tramvay aracı yaptı.Tasarımı da üretimi de başa-

rılı olmuş. Yani çok başarılı 2 modelimiz var. Bu 
modelin oluşumunda Bursa Belediye Başkanı’nın 
katkısı çok oldu. Bursa Belediye Başkanı yüzü-
nü ülkesine döndü, fi rmalarına “bana bunu yapar 
mısınız?” diye sordu. Onlar da “yaparız” deyince 
bu iş ortaya çıktı. Şimdi belediye başkanları ve 
Türkiye’deki siyaset ve bürokrasi kesimi kendi 
ülke fi rmalarına dönüp, “bunu yapar mısın?” diye 
sorarsa, hepsinden olumlu cevabı alır zaten. Ne 
yapıyorlar; ‘bize acil lazım, seçimlere yetişecek, 
bunun için şu kadar raylı taşıt, şu kadar uçak la-
zım, buyurun ihaleye girin’ diyorlar. Siz fi rmala-
rınızı önceden hazırlamamışsınız; raftan mal alır 
gibi de ihaleye giriyorsunuz; bu iş böyle olmaz! 
Senelerce geliştirilmesi gereken, uzun süreli bir 
çalışmanın ürünü bunlar. Bunların 3-5 senede bir 
yeni versiyonları da çıkıyor. Bursa Belediyesini 
teşekkürle anmak istiyorum. Bu iş üzerine parça 
yapacak sanayimiz de çok fazla var. Mesela biz 
15 sene evvel buradan İstanbul belediyesinin yap-
tığı RTE dediğimiz aracın bogilerini OSTİM’de 
yaptık. Birkaç parçasını daha verdik. Bu bizi de 
harekete geçirdi. Şu anda Ankara’daki kurulu ray-
lı taşıt sisteminin 80’e yakın parçası OSTİM’de 
üretilip veriliyor. Türkiye’de şaseyi, kaportayı, 
bogiyi yapacak, elektrik sistemlerini, yazılımı 
yapacak fi rmalar var. Bir altyapı var. Ne bekliyo-
ruz, devletin eksik mevzuatı varsa tamamlamasını 
bekliyoruz. 

- Kamu ve sivil alımlarda yerli katkı, yer-
li üretim Türk ekonomisi açısından neden 
önemlidir? Neden bu sorun milli bir dava ola-
rak görüyorsunuz?

Ahmet Gök- Bir ülkenin ayakta kalması için 
sanayisinin mutlaka güçlü olması lazım. Sanayi 
üretimi yapmayı da milli bir hedef gibi görmesi 
lazım. Geçenlerde Kore’ye gidildiğinde gördük 
ki, Kore’deki araçların %98’i Kore malı. Çok 
büyük bir rakam. %2 de yabancı. Herkes kendi 
arabasına binmek için uğraşıyor. O yüzde 2 ye 
de trafi k polisleri ceza kesmek için yarışıyor. 
Ben sokağa çıktığımda, ülkemdeki binek araba-
ların %100 ü yabancı. Ancak bu ülkede 9 tane 
binek araba üreten fabrika var. 1967 den beri 

Türkiye’de araba üretiliyor. Yüzbinlerce, milyon-
larca araba yapıldı ama hiçbiri bizim değil. Hepsi 
dışarıdan talimatla kurulmuş, bir talimatla da gi-
debilirler. Oraya yan sanayi olarak belki %70-80 
katkı var Türkiye’de. Bir Toyota’ya Hyundai’ye 
ama o fi rmalar Türkiye’den çıktığı için oradaki 
katkı oranının da bir anlamı kalmıyor. Bizim her 
yaptığımız işte bir sistem entegratörü olarak pro-
jelere hakim olmamız gerekiyor. Projeye hakim 
olmadıktan sonra yazık oluyor. Türkiye için yazık 
olmuştur. Türkiye’de araba fabrikaları kurulurken 
sadece işsizliğe bir çare gibi düşünülmüştür. On-
ların teknolojisi de bize lazım, bunun teknolojisi-
ni vermek şartıyla burada bir tesis kurabilirsiniz 
denmemiştir. Bu geçmiş hükümetlerin hatasıdır. 
Hiç olmazsa kent içi raylı sistem araçlarında bunu 
yapmayalım. Kurulurken mutlaka teknolojisiyle 
beraber Türkiye’de yatırımlar oluşsun istiyoruz. 
Çünkü Türkiye sadece kendi ekonomisine, kendi 
belediyesine değil diğer ülkelere de kent içi raylı 
sistem araçları satabilecek potansiyel ve birikime 
sahiptir. Başbakanın talimatıyla yerli binek araba 
yapalım diye bir kampanya başlatıldı. Bunun artık 
bizim içimizden gelmesi lazım. Başka arabaları 
kullanırken utanmamız ve biz bunu neden yapa-
mıyoruz diye düşünmemiz lazım. İnşallah iyi bir 
konjonktür yakalandı. Biz hükümetten tam destek 
alıyoruz. İnanıyorum ki kent içi sistem araçların-
da biz projeleriyle beraber kendi araçlarımızı seri 

olarak üretebileceğiz. 
- Sedat Bey, sizce yerli üretim konusunu 

‘milli dava’ olarak görmemizi gerektiren un-
surlar nelerdir?

Doç. Dr. Sedat ÇELİKDOĞAN-Bir kere 
vatandaşın kullandığı her ne varsa, yemekten iç-
mekten makineye kadar, bunları dışarıdan aldığı-
nız taktirde paranız gider, yabancı sanayilere işi 
bırakırsınız. Burada yaptığınız taktirde para cebi-
nizde kalır, kendi insanınıza iş sahası açarsınız, ve 
zaman içinde ihracat yapacağınız için de dışarıda-
ki piyasalardan da pay kaparsınız, zenginleşirsi-
niz. Bu sebeple yerli üretim muhakkak lazımdır. 
Bunun savunma tarafına gelirsek, savunmada 
bu konu mecburdur. Savunma sanayinde kritik 
zamanlarda kimseden bir şey alamazsınız, kendi 
malınız varsa bununla iş yaparsınız. Üretim ile 
ilgili senaryonun 2 önemli tarafı vardır, devletin 
aldığı kararlar ve bu kararların arkasındaki des-
tekler, vatandaşın anlayışı ve alışkanlıkları. Kore 
örneğinde olduğu gibi, Kore insanında kendi ma-
lına karşı bir kabul var. Bu kabul kalitesinden, fi -
yatından veya milli anlayıştan olabilir. Bana göre 
%98 ise bu oran, milli bir anlayış var demektir. 
Türkiye’de bu anlayışı göremiyorsunuz. Kore 
otomotivde bizim 3 mislimiz üretiyor, bizim ihra-
catımız 22 milyar dolar, onlarınki 45 milyar dolar, 
2 misli de satıyor, nüfusları da yarımız kadar. Bu 
da gösteriyor ki bizim halkımızın anlayışında da 
bir yanlışlık var. Bizim halkımız yabancı mallara 
özeniyor, pahalı da olsa tercih ediyor, kendi malı-
na da arkası dönük. Devletin destekleri de yeteri 
kadar olmayınca, yani bir stratejisi olmayınca, 
bunu destekleyen mevzuatı olmayınca, bu mev-
zuatın arkasından gerekli tatbikatları getirmeyince 
de bugünkü durum ortaya çıkıyor. Bunların hep 
paralele gitmesi gerekiyor. 

- Yerli katkının önündeki engeller neler? 
Karar vericiler,  bürokrasi ve kimi uluslar ara-
sı mevzuat açısından değerlendirir misiniz? 
İhale Yasası, Dünya Ticaret Örgütü kuralları 
ya da Avrupa Birliği mevzuatı nasıl etkiliyor?

-Ahmet Gök: Yerli katkının önündeki en 
büyük engel bizim yaklaşımımız. Bizim millet 
olarak kendimize güvenmemiz lazım. Sanayici-
nin kendine güvenmesi lazım. Yani yurt dışına 
gittiğimiz zaman görüyoruz ki oradaki insanların 
bizden hiçbir farkı yok, ancak onlar kendi değer-
lerine daha fazla ilgi gösteriyor ve sahip çıkıyor-
lar. Birinci engel bu. İkincisi de tabi geçmişten 
kalan bir batı hayranlığı vardı, fakat bunun son 
yıllarda azaldığını düşünüyorum. Çünkü artık batı 
kendini kurtaramaz hale geldi. AB hasta adam po-
zisyonuna geldi ve Türk ekonomisi artık yüksek 
bir ivme kazandı. Ben yerli katkı konusunda eğer 
bu hükümet zamanında bazı şeyleri yapamazsak 
bir daha hiç yapamayız. Koalisyon yok, hükü-
met uyum içinde, bakanlıklar, genel müdürlükler 
uyum içinde, biz burada derdimizi ilgili arkadaş-
lara götürdüğümüz zaman çare bulabiliyoruz. 
Ancak meselelerimize sahip çıkmamız gerekiyor. 
Geçmişte bu böyleydi ama böyle devam etmeye-
cek. Ülkemin menfaati neyse onun doğrultusunda 
yeni karar alıp, yeni baştan her şeyi düzeltmemiz 
gerekir. Eski mevzuata takılıp kalırsak en büyük 
engel budur.

Doç. Dr. Sedat ÇELİKDOĞAN-En büyük 
engel biziz görüşüne pek katılamıyorum. Türk 
vatandaşının eksiği kendi malına tam sahip çık-
mamasıdır. Ama burada devlet var. Kore 1950’de 
savaştan çıktı. Bize göre çok daha fakirdi. Hiçbir 
şeyleri yoktu. Kore Hükümeti burada çok güzel 
bir programla devreye girdi. Hükümetlerimizin 
bugüne kadarki politikaları yeterli olmamıştır. 
Sanayileşme meselesinde stratejisini kurup uy-
gulayamamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında, 
Türkiye uzun süreli harplerden çıktığı için ilk 
dönem hükümetleri sanayi stratejilerini başarılı 
yürütmüşlerdir. 1950’den sonra değişik bir pi-
yasa ekonomisine girilmiştir. Planlama teşkilatı-
nın kurulması vs. Sermaye yetersizliği ve bizim 
Avrupa’nın içinde pazar olarak bulunmamız do-
layısıyla batılılar bunu istismar etmişlerdir. Tabi 
bu durum batının değil bizim kabahatimizdir. Bu 
bakımdan engellerimiz anlayış, devletin stratejik 
bakışa sahip olmaması, gerekli mevzuatları ve de 
destekleri hazırlayamamasıdır. Halen bu eksiklik 
devam etmektedir. 

Ahmet Gök-Bir de lobiler var, yerli üretime, 
yerli katkıya yönelik uygulamaların yapılama-
ması için gayret gösteren sektör lobileri var. Ben 
sektörün içindeyim, eski İstanbul Belediyesi Ula-
şım Genel Müdürü olarak; Türkiye’de metro ve 
raylı sistem araçlarının yapılmaması için ciddi bir 
lobi var. Bizim bunu aşmamız gerekiyor. Bunlar 
direkt olarak ortaya çıkmıyorlar ama icraatlarıyla 
bize mani olmaya çalışıyorlar. Bunların aşılabile-
ceğini düşünüyorum. Bir de Avrupa müktesebatı 
diyerek kendi kendimizi sınırlıyoruz. AB ne der? 
AB bize bir şey diyemez, bizim bir şeyler söyle-
memiz ve uygulamamız gerekiyor. 

 Doç. Dr. Sedat ÇELİKDOĞAN-Şimdi lobi 
dediğiniz menfaat grupları kendi menfaati doğ-
rultusunda çalışanlardır. Kim bunu yapacaktır 
Türkiye’de? Batının mal satanlarıdır, batıdan mal 
ihraç edenlerdir. Bunların bunu yapması tabidir. 
Senin insanının biraz sağlam durması gerekir ama 
insanınız sağlam duramasa bile hükümetler var-
dır. Hükümetler milli mesele olarak üretimin öne-
mini görüp, kendine bakarsa bu durumu çözer. 
Biraz acı olacak ama Türkiye hükümetleri batının 
güdümüne girmiştir. Bu Osmanlı’da kapitülas-
yonlarla başlamıştır. Mevzuat o zamandan beri 

“Yerli Katkı” kanun bekliyor
 Yerli üretim tercihinin ‘Milli Dava’ olduğu görüşünü dile getiren Raylı Ulaşım Sistemleri Genel Sekreteri 

Ahmet Gök ve Ostim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan konuya ilişkin görüşlerini 

gazetemize verdikleri ortak röportajda dile getirdiler. 

Gök ve Çelikdoğan Offset olarak anılan kamu ve özel 
sektör ithalatında ‘yerli katkı’ uygulaması için tebliğ, 

yönetmelik ve bürokratların iyi niyetinin  yeterli 
olmadığını, bu konuda mutlaka yasa çıkartılması 

gerektiğini vurguladılar.
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halen düzelmemiştir. Dışarıdan mal ithal eden 
fi rma için mevzuat tereyağından kıl çeker gibi ko-
laydır. Siz üretmeye kalktığınızda bir sürü engel-
ler çıkar, çünkü mevzuat ona göre hazırlanmıştır.

-Yerli katkı konusunda mevcut yasal dü-
zenlemeler yetersiz mi? Bu konuya yönelik bir 
yasa çıkarma hazırlığı var mı?

Ahmet Gök-Türkiye’de sanayinin gelişmesi 
için 2009 mayıs ayında teşvik mevzuatında bir 
değişiklik yapıldı. Yeni teşvik tedbirleri alındı 
ama bunlar yetersiz. Hele metro ve tramvay araç-
ları gibi sadece alıcıları belediyeler ve devlet olan 
bir üretim için normal teşvik mevzuatı olmaz. 
Yani buraya mutlaka alım garantili bir teşvik 
mevzuatı koymak gerekir. Toplu alımlar bir şe-
kilde devlet tarafından koordine edilir. Ona göre 
teşvik yapılmalı, yani yatırımcı desteklenmeli 
bir şekilde. Şu anki mevzuat fevkalade yetersiz. 
Bununla ilgili sayın Bakan Mehmet Şimşek beyle 
de görüştük, kendisine sunum yaptık. O da bunu 
kabul etti. Yani mevzuatın metro ve tramvay araç-
ları için yetersiz olduğunu kabul etti. Bu konuda 
öneriler getirirseniz üzerinde çalışabiliriz şeklinde 
sıcak yaklaştılar. 

 Doç. Dr. Sedat ÇELİKDOĞAN-Teşvik ye-
terli değil bu konuda. Teşviği ne için vereceksi-
niz; sanayinin daha hızlı gelişmesi, eksiğini kapat-
ması için. Peki sanayide mesela raylı taşıtlar için 
ben teşvik verdim şu ürünü yaparsan şunları ve-
riyorum diyorsun, peki ürün yoksa henüz? Yani 
teşvik evvela ürünü geliştirmek için verilecek. 
Türk fi rmalarına döneceksiniz diyeceksiniz ki, 
bana ürün için proje getirin. Bir ürünün geliştiril-
mesi 3,5,10 sene alıyor. Getirin projenizi ben buna 
araştırma geliştirme ya da ürün geliştirme destekle-
ri vereyim. Bu destekler olup da ürün hazır olduk-
tan sonra sanayi teşvikleri gündeme gelir. Siz ne 
yapıyorsunuz; “ben teşvik vereyim ama bana 350 
tane Metro aracı yapın, 2 ay sonra ihale var katılın” 
diyorsunuz. Hiçbir yerli fi rma elinde ürün olma-
dığı için bunu yapamaz. Dolayısıyla ihaleye kim 
geliyor, batı geliyor. Hazır çünkü. Hem de kendi 
fi nansmanını da getiriyor; neden, kendi işçisi işsiz 
kalmasın diye. Bizim karar vericiler de ürünleri 
alıyor, seçimlere yetiştiriyor. Finans sistemi de ge-
liyor ve anlaşma hemen imzalanıyor. Senin teşvik 
politikan ne oldu, boşta kaldı. Dolayısıyla sistemin 
içinde bu bir sanayileşme politikasıdır. Ankara için 
raylı taşıt ihalesi olacak. 324 tane alınacak. Peki 
ihaleye çıktık, ne olacak? Efendim yerli katkıdan 
bahsediliyor ama yerli katkı için burada bir çalış-
ma var mı, yok. Ne yapacak, burada bulabildiği en 
ucuz parçaları alacaktır, bu da %10-15 seviyesinde 
kalacaktır. Ne yapmak lazım peki, işte devlet bura-
da işe yarıyor. Devletin görevi makro ekonomi po-
litikalarıdır, mikro değil. Devlet diyecek ki, dur ben 
sana şu kadar para vereceğim, benim burada insa-
nımın işi yok, benim sanayicim de bunu yapar, o 
halde hiç olmazsa yerli katkı oranı koyulacak, bana 
göre bu oranın %50 den de aşağı olmaması lazım. 
Bunu gidip anlatıyoruz. Türkiye bunları yapar di-
yoruz ama orada oturan bürokrat Türk sanayinin 
tanımıyor; gitmemiş, görmemiş. Türk sanayinin 
KOBİ’leri bu işin altından girip üstünden çıkacak 
durumdadır. Ben minimum %50 diyorum. Bogisi-
ni, şasesini, borusunu yapıyor, peki ne kaldı geriye. 
Ama bürokrat da bunları görmeyince korkuyor, gi-

dip görmüş olsa cesareti gelir. O zaman devlet 
politikasına diyoruz ki en az %50 yerli katkı sınırı 
koy; bu nasılsa daha üzerine çıkar.

- Yerli Katkı uygulaması için bir yasa hazır-
lığı var mı?

Doç. Dr. Sedat ÇELİKDOĞAN- Yerli katkı-
ya ilişkin Sayın Başbakanımızın da söylemleri var, 
ne yazık ki kimse aldırış etmiyor. Bunun dışında 
‘beğeniyoruz, yapalım’ diyorlar ama uygulamada 
yoklar. O zaman ürününüzü de geliştirmediyseniz 
siz bu ihaleye giremiyorsunuz. Yabancılar ihaleye 
girdiğine göre, devlet diyecek ki minimum %50 
yerli katkı istiyorum. Kim yaparsa o gelsin gerisi 
gelmesin diyecek. Bunun için de kanun çıkması 
gerekiyor. İkincisi bu ihaleyi kamu ihale kurumu 
yapacak. İhalenin Onay için gittiği kamu ihale ku-
rumunda AB masası var. O diyor ki yapamazsın. 
Neden? AB müktesebatı var. Biz AB’ye girme-
dik. Ben AB’ye girmeden neden uygulayayım 
onu, sen benim inşaat şirketlerime Avrupa’da bir 
tek iş veriyor musun, vermiyorsun bizden neden 
almaya geliyorsun, o halde onu dinlemememiz 
lazım. Şu anda ABD bize kota koyuyor. Dünya 
Ticaret Örgütü kurallarına göre kota koyma hak-
kı yok. Ama bu siyasi bir kararlılıktır, bu karar 
bürokratlara bırakılamaz. Bürokratların önü açıl-
malı.

- Kamu alımlarında yerli üretimin ciddi-
ye alınması ve farkındalık oluşturulması için 
neler yapılmalı, sanayiciler, meslek örgütleri, 
STK’lar ne yapmalı?

Ahmet GÖK-Berlin’de dünyanın en büyük 
demiryolu fuarı yapılır 2 yılda bir, ben buraya 5 
sefer gittim. Burada dünyanın birçok fi rması gelip 
ürünlerini sergiliyor. Bizim de gayretimizle geç-
mişte 7-8 fi rma varken bugün 20 civarında fi rma 
Berlin’deki fuara katılıyor. Orada şunu gördüm, 

bizim sanayicilerimiz diğer ülkelerin standların-
da ne varsa bunları yapacak pozisyonda, güçte. 
Öyle sanayicilerle karşılaştık ki, direk yurt dışına 
mal satıyor. Türkiye’de satamıyor. Almanya’dan 
1250 tane buji siparişi almış, bunu yetiştirmeye 
çalışan fi rmalarımız var. Adamın birkaç senesi 
dolu. Bizim repertuarımızda demiryolu sektö-
rüne hizmet veren 400 ün üzerinde fi rma var, 
OSTİM’de, Kayseri’de, Konya ve İstanbul’da. 
Bunların envanterini tutmaya çalışıyoruz. Bu-
nun envanterinin tutulması gerekir. Bu çığ gibi 
büyür. Bizim sanayicimiz uyanıktır, zekidir. Ben 
önümüzdeki Berlin’deki fuara Türk sanayicileri-
nin katılmasını istiyorum. Oraya gittikleri zaman 
mutlaka çok büyük işler alırlar. 

Doç. Dr. Sedat ÇELİKDOĞAN- OSTİM 
olarak,Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Orhan 
Aydın ile birlikte farkındalık yaratmak için çal-
madığımız kapı yok gibi. Bu alanda kişisel olarak 
satacağımız bir malımız da yok, ancak OSTİM’li 
KOBİ’ler adına bu çalışmaları sürdürüyoruz. 
RAYDER de önemli bir katkıda bulunuyor. Bu 
çalışmalarla hedefi miz öncelikle, Türk bürokra-
sisinde karar vericiler Türk sanayisini yeterinde 
tanımıyor ve korkak davranıyor. Birçok konuda 
görüyoruz ki Türkiye’nin malı batı ülkelerinin 
birçoğundan iyi. Mesela bizim otomotiv mamul-
lerimiz Kore mallarından daha güzel, Avrupa’da 
birincilik ödülü alıyoruz. Kabiliyetler bakımından 
karar vericiler sanayiyi tanımıyor. Satın alma 
şartnamelerini hazırlayanlar öncelikle Türk sana-
yinde o konuda ne var diye bir bakmaları lazım. 
Türkiye’den yurt dışına mal veren birçok fi rma 
var. Oraya mal veren adam buraya neden verme-
sin? Demek ki burada bir eksiğimiz var. Bir de 
mesela Caterpiller parçaları buradan İtalya’ya 
gidiyor İtalyan markası olarak geliyor. Buradaki 
vatandaş İtalyan markası diye alıyor kendi malını. 
Bu da bizim vatandaşımızın bir anlayış eksikliğini 
gösteriyor. Bunu çözmek için biraz daha koşma-
mız gerekiyor. Onlara tesisleri gezdirmemiz gere-
kiyor. Ama hiç olmazsa yerli katkıyı kanun olarak 
çıkartırlarsa bizim bu kadar koşmamıza gerek kal-
mayacak. Kanun bu işi yapacak.

- Türkiye’de planlanmış dışa bağımlı büyük 
kamu alımları hangileri (ulaşım, savunma, 
enerji, sağlık vb.)

Doç. Dr. Sedat ÇELİKDOĞAN-Şu anda 
ulaştırmada, uçaklarımız, demiryollarımız dı-
şarıdan geldi, yerli katkı çok az, hızlı tren öyle. 
Uçaklarda son alınanlarda yerli katkı oranı %5-10 
arasından kaldı. Halbuki biz 15 sen evvel %52 
yaptık. Bu çok acı ve yanlış bir karar oldu. Diyor-
lar ki efendim uçakların fi yatı pahalanıyor. Ona 
da katılmıyorum, ama karar vericiler makro eko-
nomiye bakmalı, %50 olduğu zaman işçisi, nakli-
yesi derken misli ile kazanç ortaya çıkıyor. Devlet 
şahısların kârına bakmaz. Enerjide tüm termik 
santraller, hidrolik santraller, rüzgar türbinleri, gü-
neş türbinleri tamamen dışarıdan geliyor. Bu çok 
acınacak bir durum. Türkiye TEMSAN diye bir 
şirket kurmuş, ona da sahip çıkmamış senelerce, 
itilmiş kakılmış, şimdi devlet şirketi ama aktif rol 
oynayamıyor. Burada aktif rol oynamak için ürün 
geliştirme eksiğimiz var. Bir termik santral pro-
jesini anahtar teslim yapamıyoruz. Bu olmayın-
ca dışarıdan projesi olanlar geliyor. Burada bize 

sadece inşaatı ve çelik konstrüksiyon basit katma 
değeri düşük malzemeler kalıyor. Onun dışındaki 
her şey dışarıdan geliyor. Yani yerli oranı %10-15 
de kalıyor. Rüzgar türbininde yabancıların hepsi 
burada. Güneşte de yakında gelecekler. Bu tekno-
lojiler bana yakıtta, enerjide yarar sağlıyor olabilir 
ama ürün benim değil. Bu bakımdan bu alanda 
da önce ürün geliştirmemiz lazım. İletişimde de 
durum iyi değil. İletim araçları, bilgisayarlar… 
Mesela Milli Eğitim Bakanlığının tablet bilgisa-
yar alımları var, bunda % 50 yerli katkı şartı ko-
yulmalı. Veya gelip burada yapılması sağlanmalı. 
Paralarımıza yazık…

Ahmet Gök-Demiryolları eskiden üvey evlat 
gibiydi. Yatırımlar çok azdı. 1950’den sonra iyice 
azalmıştı. Bu hükümetle beraber epey bir canlan-
ma oldu. Hatta geçen sene Ulaştırma Bakanlığı 
bütçesinde demiryolları payı %50’nin üzerine 
çıktı ilk defa. Türkiye’de güzel şeyler oluyor, hızlı 
tren yapılıyor, kent içi raylı sistemler birçok be-
lediyede kullanılıyor ancak ben şunu görüyorum; 
demiryollarının yük taşımacılığına biraz daha faz-
la kaynak ayrılması lazım. Çünkü demiryolların-
da yük taşımacılığı ağırlıklıdır tüm dünyada. Hızlı 
trende 10 bin kilometre hat yapacağız projesi bana 
göre pek doğru değil. Bunu biraz daha makul sı-
nırlara çekilmesi gerekir. Türkiye’nin demiryol-
larında temel meselesi yük taşımacılığıdır. Buna 
önem verilmeli. 

Sedat Çelikdoğan- Önümüzdeki yıllarda enerji 
ihtiyacı artacak ne yapalım, acil satın alalım den-
di. Acilen doğalgaz santralleri kuruldu, hatta özel 
teşvikler verdik. Kömür santrallerimizi dışarıya 
kurdurduk, peki kurduruyorsun ve bunun için de 
paran yetmiyor. Sen vergi topladığın kadarıyla, 
eldeki bütçen kadar yapıyorsun yetmiyor. Dışarı-
dan alıyorsun çünkü, kendin üretir hale gelmemiş-
sin. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. 

-Yakın gelecekte yerli katkıya ilişkin algılar-
da ve uygulamalarda bir değişiklik olur mu?

Ahmet Gök-RAYDER olarak görevimiz 
Türkiye de demiryolu sanayinin güçlenmesi, 
bunun için önümüzdeki günlerde Ulaştırma Ba-
kanlığının Ankara metrosu için araç alımı ola-
cak. 324 tane. Bu araçların mutlaka bir şekilde 
yerli olarak yapılmasını arzu ediyoruz. Artık biz 
yabancılara teslim olmayalım. Kim ucuz verirse 
ona verelim diye bir şey değil, kim bana tekno-
loji verebilecekse onunla çalışayım, veya kendim 
yapayım demeliyiz. Kaldı ki biz bunu tamamını 
kendimiz yapabiliyoruz. Tramvay üretimi metro 
araçları üretiminden daha zordur. İstanbul ulaşım 
A.Ş, Durmazlar fi rması bunları ürettiler. Bununla 
ilgili bakanlıkla görüşmelerimiz var. Bu konuda 
ısrarlıyız ve bu konuda bir etki grubu oluşturmayı 
düşündük ve oluşturduk. İlgili kişilere Başbakanı-
mız, Ulaştırma Bakanı, Meclisteki Ulaştırma Ko-
misyonu olmak üzere ziyaretler yapacağız. Yani 
Türkiye’de  bu sektörü bilen insanlar var. Biz bu 
insanların sesi olarak bu araçların mutlaka yerli 
sanayi düşünülerek yapılması şartının getirilme-
sini istiyoruz. Bunla ilgili kanunun çıkarılmasını 
istiyoruz. Çünkü bu sadece 324 tane ile bitmiyor, 
Türkiye’nin ihtiyacı onbeş yıl içinde 5.500 adet. 
Biz bu çekirdeği şimdi oluşturursak yeşertebiliriz. 
Yoksa geçmiş yıllarda binek araçlarındaki gibi 
Türkiye basit bir pazar olmak zorunda kalır, bu da 
bize yakışmaz. 

Doç. Dr. Sedat ÇELİKDOĞAN-RAYDER, 
bütün olarak demiryolu ve raylı sisteme yönelik 
sektörü temsil eden bir dernek. Aktif olarak çalışı-
yor ve hedefi  de bu alandaki alımlarda hiç olmaz-
sa %50 yerli katkı olması için bakanlıklar nez-
dinde çalışmaları var. Biz OSTİM olarak destek 
veriyoruz. Bu anlayışı dolayısıyla hep yanındayız. 
Ulaştırma, Ekonomi ve Sanayi Bakanlıklarına 
gittik, hep konuyu anlatıyoruz. OSTİM Medikal 
küme ile Sağlık Bakanlığına gitmiştik, çok iyi bir 
karşılama oldu, onlar süratle yerli katkıya ilişkin 
kanunu çıkardılar, eksik çıktı ama yeni çıkmasını 
özlemle beklediğimiz Yerli Katkı Kanununa telafi  
edecek bir madde konursa onların da önü açıla-
cak. Orada sadece kamu demiş. Sağlıktaki kamu 
alımı 1 milyar dolar civarında, halbuki sektörün 
tamamı 16 milyar dolar. Geriye kalan 15 Milyar 
Dolar açıkta kalıyor. Bunu yeni çıkaracakları yerli 
katkı kanunuyla telafi  etmeleri lazım.  

“Devletin görevi 
makro ekonomi 

politikalarıdır, 
mikro değil. Devlet 
diyecek ki, dur ben 
sana şu kadar para 
vereceğim, benim 
burada insanımın 

işi yok, benim 
sanayicim de bunu 
yapar, o halde hiç 

olmazsa yerli katkı 
oranı koyulacak, 

bana göre bu 
oranın %50 den 

de aşağı olmaması 
lazım. Bunu gidip 

anlatıyoruz.”
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OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde 
kurulan Gazi Üniversitesi OSTİM 
Meslek Yüksekokulu, özellikle sa-

nayinin ihtiyaç duyduğu kalifi ye ara eleman 
sıkıntısını çözmek için 1 yıldır eğitim faaliyet-
lerini sürdürüyor. OSTİM’de faaliyet göste-
ren sanayicilerin de desteğiyle Yüksekokul’da 
yeni atölyeler açılıyor. Bu kapsamda son ola-
rak Oerlikon Firması sponsorluğunda Mag-
maweld Kaynak Laboratuvarı açıldı. Açılışa 
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ay-
han, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, OSTİM Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Behçet Gülenç, Oerlikon 
Pazarlama ve Satış Direktörü Yücel Uğur, 
OSTİM’li sanayiciler ve öğrenciler katıldı.
 Açılış töreninde söz alan OSTİM Mes-
lek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Behçet 
Gülenç, 1 yıl önce eğitime başlayan okulun, 
5 farklı programda 380 öğrenciye eğitim ver-
mekte olduğunu ve okullarında uyguladıkları 
eğitim alanlarını seçerken sanayinin ihtiyaçla-

rını göz önüne aldıklarını belirtti. Bu anlamda 
OSTİM sanayicilerinin de kendilerine olan 
desteğinden memnun olduklarını dile getiren 
Gülenç, açılan atölyeye sponsor olan Oerlikon 
fi rması yetkililerine de teşekkürlerini ileterek, 
bu güzel uygulamanın örneklerinin yurt gene-
linde çoğalması temennisinde bulundu. 
 Atölyenin kurulmasına öncülük eden Oer-
likon fi rmasının Pazarlama Müdürü Yücel 
Uğur da, bir Gazi Üniversiteli olarak böyle bir 
oluşuma destek vermekten duyduğu mutlulu-
ğu dile getirerek, Firmalarının 1960 yılından 
beri her zaman eğitime destek olduğunu, bunu 
misyon edindiğini söyledi. Uğur, kaynakçılı-
ğın sanayinin olmazsa olmaz bir girdisi ve 
kaynakçının da bu girdinin en büyük yapıtaşı 
olduğunu söyledi.  
 OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın da, Gazi MYO binasının uzun 

yıllar metruk bir şekilde kaldığını, değerlendi-
rilemediğini, OSTİM Yönetimi olarak da bu 
atölyelerin boş kalmasından rahatsız oldukla-
rını hatırlatarak, “Gazi Üniversitesinin ilgisi 
ve katkısıyla bu binalar birer eğitim yuvasına 
dönüştü. Sanayiciler adına Gazi Üniversitesi-
ne bu ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” 
dedi.
 Mesleki eğitimde üniversite-sanayi işbirli-
ğinin, kalifi ye eleman sorununa bulunacak en 
iyi çözüm olduğunu vurgulayan Aydın,  kay-
nakçılığın, OSTİM’de iş yapan her sanayici 
için çok önemli olduğunu; üretimdeki kalite-
nin, dolayısıyla fi rmaların rekabet kapasitesi-
nin artması için kaliteli ve işin bilen elemanla-
ra ihtiyaç duyduklarını belirtti.
 Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza 
Ayhan da, OSTİM MYO’nun aslında çok 
eskiden beri düşünülen, fakat ancak hayata 

geçirilebilen bir proje olduğunu vurgulayarak 
sözlerine başladı. OSTİM MYO’nun diğer 
tüm MYO’larına örnek olması gereken bir 
uygulama olduğunu söyleyen Ayhan, “OS-
TİM yönetimi bu projede Gazi Üniversitesiy-
le işbirliği yapmamış olsaydı, şu anda burada 
380 gencimizi eğitiyor olamayacaktık” dedi. 
Bizler doğru yerde doğru kişi ve kurumlarla 
bir araya geldik diyen Ayhan, “Bizim meslek 
yüksekokulu kurmak için doğru kabul etiği-
miz yer OSTİM’di ve OSTİM yönetimi bu-
güne kadar yaptıkları çalışmalarla kararımızın 
ne kadar doğru olduğunu bize kanıtladılar. 
Doğru kişi de şu anki okul müdürümüz Doç. 
Dr. Behçet Gülenç’di, ona da şu ana kadarki 
başarılı hizmetlerinden dolayı çok teşekkür 
ediyoruz” şeklinde konuştu. 
 21. yüzyılın parlayan yıldızı Türkiye’de, 
sanayicinin nitelikli eleman sorunu yaşadı-
ğını, milyonların üzerindeki nitelikli olarak 
kabul ettiğimiz üniversite mezunlarının da iş 
bulamadığını, işsizlik sorunundan yakındığı-
nı söyleyen Ayhan sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Burada bir yanlış var, demek ki bizler üni-
versiteler olarak sanayinin ihtiyaçlarını tam 
olarak bilemiyoruz, öğrencilerimizi eğitim 
döneminde sanayinin içine yeterince soka-
mıyoruz. Bu yanlışı sürdürmemek için Gazi 
Üniversitesi OSTİM MYO çok iyi bir örnek-
tir ve diğer tüm üniversitelere örnek olmalıdır. 
Eğitim sistemimizi buna göre dönüştürmek, 
değiştirmek, geliştirmek zorundayız.”

Başkent Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Berna 
Dengiz,  INFORMS (Institute for 

Operations Research and Management 
Science) 2011 konferansından, kadın aka-
demisyen ve sektörde çalışanların ilerle-
mesine yaptığı destekler nedeniyle verilen 
ödülle döndü. ABD’de Yöneylem Araştır-
ması ve Yönetim Bilimi alanında çalışan 
akademisyen ve sektör çalışanlarının bir 
üst kuruluşu olan INFORMS içinde yer 
alan WORMS (Yöneylem Araştırması ve 
İşletme Biliminde Kadınlar) topluluğu ta-
rafından, bu alandan çalışan başarılı kadın 
akademisyenlere, özellikle kadın akade-
misyenlerin akademik gelişimlerine katkı-
larından ötürü verilen bu ödül (WORMS 
2011 AWARDS) ilk kez ABD dışında bir 
akademisyene verildi. 

Bu ödülle onurlandırılan Prof. Dr. Ber-
na Dengiz duygularını şöyle dile getirdi: 
“Bir Türk kadın öğretim üyesi olarak 
bu ödüle layık görülmekten dolayı çok 
mutluyum. Her yıl ABD’nin farklı bir 
eyaletinde düzenlenen INFORMS Kon-
feransına farklı ülkelerin bu alanlarda 
çalışan akademisyen ve sektör çalışanları 
katılmaktadır. Bu yıl 4000’den fazla ka-
tılım vardı ve bunun %16’sını Türk aka-
demisyenler oluşturmaktaydı. Araştırma 
sonuçlarımızın tartışıldığı bu ortamlar 
aynı zamanda uluslararası çalışma ağları-
nın da oluşturulmasına olanak sağlamak-
tadır.” 

Yaklaşık 18 yıl önce kurduğu uluslara-
rası işbirliği sonucu ABD’ den Prof. Dr. 
Alice Smith ile birçok ortak proje yürüt-
tüğünü söyleyen Dengiz, projeler için ba-
zen Türkiye’den TÜBİTAK, DPT bazen 
de NSF (National Science Foundation- 
ABD’nin TÜBİTAK benzeri bir kurulu-
şu) destekleri aldıklarını belirtti ve şöyle 
devam etti: “Bu projelerden yüksek lisans 
ve doktora öğrencilerimi destekledim. 
Onların en iyi şekilde yetişmesi için bu 
kaynakları kullandım. Bugüne dek yap-
tığım bilimsel araştırmalar, yürüttüğüm 
projeler, yayınlarım özellikle kadın aka-
demisyenlerin ve öğretim elemanlarının 
başarılı bir işbirliği ile ortaya çıktı. Kadın 
akademisyenlerin akademik gelişimlerine 
yaptığım katkıların bu ödüle layık görül-
memde önemli rolü var.  Bunun dışında 
Türkiye’de mühendislikte kadının durumu 
ve varlığı ile ilgili araştırmalar da yaptım. 
NSF desteği alan projelerimden birisi buy-
du. 2008 yılında Başkent Üniversitesi ve 
NSF desteği ile Kadın Akademisyen Ça-

lıştayı düzenledim. Türkiye, ABD ve Orta 
Doğu ülkelerinden endüstri mühendisliği 
alanında çalışan akademisyenleri davet 
ederek, kadın akademisyenlerin kariyer-
lerinde ilerlemesi için yaptıklarımızı ve 
yapabileceklerimizi tartıştık. Birçok kadın 
kuruluşunda çalıştım ve hala çalışmaları-
mı sürdürüyorum. Kadınların mühendislik 
alanındaki varlıkları ve kariyer gelişimleri 
için daha çok çalışmamız gerektiğine ina-
nıyorum. Bana uluslararası toplantılarda 
bu konu ile ilgili sorulan sorulardan biri 

şu. Türk kadını mühendislikte ve akade-
mik hayattaki bu konumunu nasıl elde 
etti? Bu soruyu ödül törenindeki konuş-
mamda da tekrarlayarak her zamanki ce-
vabımı verdim ve dedim ki; en önemli et-
ken “Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kurduktan hemen sonra kadınının erkekle 
eşit haklara sahip olması gerektiğine inan-
ması ve bu yolda yapılması gerekenleri 
gecikmeden yapmış olmasıdır. İşte biz 
bugün buralardaysak bu politikanın sonu-
cudur.” 

Mesleki eğitime laboratuar desteği

Kadın akademisyenlere desteğe ABD’den ödül

 Gazi Üniversitesi OSTİM 
Meslek Yüksekokulu’nda 

Oerlikon Firması 
sponsorluğunda Magmaweld 

Kaynak Laboratuvarı açıldı. 
Açılışta Gazi Üniversitesi 

Rektörü, Ostim yöneticileri ve 
bölge sanayicileri bir araya 

geldi. 

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz ABD’den ödülle döndü.

OSTİM Organize Sanayi  
Bölgesi’nin ve Ostim’deki 
fi rmaların rekabet gücünü ve 

katma değerini artırmak için projeler 
üretmek amacıyla kurulan ve bir mis-
yon fi rması olan Ostim Endüstriyel 
Yatırımlar ve İşletme A.Ş.’nin hisse 
senetleri İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’nda (İMKB) işlem görecek.
 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 
gerek fi nansal büyüklükler gerekse 
ortaklık yapısını göz önüne alarak 
Türkiye’deki toplam 84 şirketin his-
se senetlerini borsaya açacaklarını 
duyurdu. Kanunun SPK’ya verdiği 
yetkiye istinaden şirketlerin iradele-
rine bırakılmaksızın zorunlu olarak 
yapılması istenen bu işlem aslında 
şirketler için de bir avantaj teşkil edi-
yor. Ostim Yatırım A.Ş yöneticileri, 

borsaya açılma planları yapan Ostim 
Yatırım A.Ş’nin de bu gelişmeyi fır-
sat olarak değerlendirdiğini belirtti-
ler.
 Şirket, bu hazırlıklar çerçevesin-
de hem ortaklarını bilgilendirmek 
hem de borsaya açılmadan önce ana 
sözleşmesinde bazı değişiklikler yap-
mak üzere 29 Aralık 2011 tarihinde 
Ostim’de bulunan METEM toplantı 
salonunda olağanüstü genel kurul  
yapacak.

Ostim Yatırım A.Ş. borsada
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Eskişehir Ticaret Odası (ETO) 

Başkanı Harun Karacan, yaptığı açıkla-
mada, Milli Savunma Bakanı Yılmaz’ın 
Eskişehir’de yaptığı açıklamanın ken-
dilerini fazlasıyla heyecanlandırdığını 
dile getirerek, ilk yerli uçağı üretme fır-
satının Eskişehir’in birlikteliği açısında 
da önemli bir sınav olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin üreteceği ilk yerli uçağın 
üretim yeri olarak Eskişehir’in düşünül-
mesinin son derece isabetli bir karar ol-
duğunu vurgulayan Karacan, ETO’nun 
bu kararın kesinleşmesi yolunda atıla-
cak her türlü adım ve çalışmanın bizzat 
içinde yer alacağını söyledi.

Karacan, ülkenin ilk yerli otomobilini 
üretme başarısını gösteren Eskişehir’in 
ilk yerli uçağını yapabilecek teknik ve 
teorik altyapıya sahip olduğunu belir-
terek, şunları kaydetti: ‘’Türkiye’nin 
ilk yerli uçağını üretmek, Eskişehir için 
bugüne kadar ortaya çıkmış fırsatların 
en önemlisi olmakla birlikte, bu fırsat 
kentin yarınlarını da güvence altına ala-
cak bir nitelik taşımaktadır. Geçmişte 
bazı nedenlerden dolayı birtakım fırsat-

ları değerlendiremeyen Eskişehir, tüm 
olumlu özelliklerine rağmen bugün hak 
ettiği konumda bulunmamakta ve bu 
durum da ister istemez kent adına bazı 
memnuniyetsizliklere neden olmakta-
dır. Ülkenin yerli uçağını üretme fırsatı, 
sebep ne olursa olsun kaybedilecek bir 
fırsat değildir. Bu kentte yaşayan her-
kes, böyle bir fırsatın değerlendirilmesi 
adına varını yoğunu ortaya koymalı-
dır.’’

Geçmişten bu yana, ülkede birçok 
ilklere imza atan Eskişehir’in, ilk yerli 
uçak üretimi konusunda da bir ilki ger-
çekleştirebilecek yegane kent olduğunu 
bildiren Karacan, ‘’Eskişehir’in en bü-
yük mesleki ve sivil toplum örgütü olan 
ETO, kentimize hem katma değer hem 
de büyük bir prestij kazandıracak olan 
böylesine bir yatırımın gerçekleşmesi 
için, elindeki tüm imkanlarını seferber 
etmeye hazırdır’’ dedi.

‘’5 milyon metrekarelik alan 
bu yatırımlar için tahsis edildi’’

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başka-
nı Savaş Özaydemir de kentteki geçmişi 
85 yıl önceye dayanan havacılık sektö-
rünün Eskişehir sanayisinde en önemli 
faaliyet alanlarından biri haline geldiği-
ni söyledi.

Havacılık sektöründe faaliyet gösteren 
ESO üyelerinin sektörde büyük işlere 
imza attığını belirten Özaydemir, ESO 
olarak havacılık sektörü için projeler 
ürettiklerini ve bu konuda sanayicileri 
desteklediğini kaydetti.

Özaydemir, ESO’nun 2005-2006 yıl-
larında bilim adamları ve sanayicilerle 
düzenlediği geleceğe yönelik strateji 
çalışmalarında Eskişehir’in öne çıka-

cak sektörlerinden biri olarak savunma 
ve havacılık sektörünü belirlediklerini 
anımsatarak, şunları bildirdi:

‘’İlk olarak havacılık alanından ana 
sanayi ve yan sanayi olarak çalışan fi r-
ma sayısını artırmak, ilimizdeki mevcut 
ve çok iyi eğitime sahip yetişmiş insan 
gücü kaynağını değerlendirmek ama-
cıyla Eskişehir Havacılık ve Savunma 
Sanayi Endüstri Bölgesi’nin kurul-
masına yönelik çalışmalar başlattık. 
Bu amaçla Eskişehir-Ankara karayolu 
üzerinde OSB’ye ait toplam 5 milyon 
metrekarelik bir alan bu yatırımlar için 
tahsis edildi. Bölgenin kuruluşu için ça-
lışmalar hala daha devam etmektedir. 
Böyle bir bölgenin kurulmasının yanı 
sıra sektördeki gelişim için kümelenme 
modelini önemseyen ve bu konuda yo-
ğun çalışmalar yapan odamız, Eskişehir 
Havacılık Kümesi’nin kurulmasına da 
öncülük etti. Kentimizde bulunan hava-
cılık fi rmalarını bir araya getiren küme, 
Eskişehir havacılık endüstrisini ulusla-
rarası platformlarda tanıtma, hibe ve fon 
kaynaklarına ulaşma, ortak satın alma, 
lojistik, Ar-Ge merkezi ve üretim konu-
larında daha profesyonel bir yaklaşımla 
hareket edebilme kabiliyeti sağlayacak-
tır. Elbette bu kurumsal kimliğin kaza-
nılmasıyla birlikte Eskişehir havacılık 
sanayi hem ulusal hem de uluslararası 
alanda rakiplerine karşı bir adım önde 
olma şansını yakalayacaktır.’’

‘’Eskişehir yerli uçak üre-
timinde başarılı olacaktır’’

Özaydemir, 2000 yılında havacılık sa-
nayi konusunda üretim yapan fi rmaların 
toplam ihracatlarının 55 milyon dolar 
olduğunu, 2010 yılı sonunda bu rakamın 

300 milyon dolara ulaştığını ifade ederek, 
‘’2010 yılında odamız üyesi kuruluşların 
toplam ihracatlarının 1.7 milyar dolar ol-
duğu düşünüldüğünde, toplam ihracatın 
yüzde 18’inin havacılık sanayi ürünlerin-
den oluştuğu görülmektedir. Bu sektörde 
ise yaklaşık 3 bin işçi istihdam edilmek-
tedir’’ dedi.

Cumhuriyet’in 100. yılında Eski-
şehir’den gerçekleştirilecek havacılık sa-
nayi ihracatının 1 milyar doların üzerine 
çıkmasının hedefl endiğini anlatan Özay-
demir, ‘’Ülkemizin havacılık alanında 
önemli işler başaran kentimiz bilgi biriki-
mi, sanayi yatırımları ve devletimizin de 
desteğiyle yerli uçak yapma konusunda 
da başarılı olacaktır. Yeter ki devletimizin 
desteği sanayicilerimizin yanında olsun. 
Bizler, ülkemiz için çelik kartallar üret-
meye hazırız’’ diye konuştu.

Eskişehir’i de ’Yerli Uçak’ heyecanı sardı
 Milli Savunma Bakanı 

Yılmaz’ın ilk yerli otomobil 
“Devrim’’in üretildiği 
Eskişehir’de ilk yerli 

uçağın da üretilebileceğini 
ifade etmesi bölgedeki 

sanayicileri ve tüccarları 
heyecanlandırdı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Geo-
metri Kitabı’nı tanıtan ve OSTİM 
Gazetesi’nin bir önceki sayısında 

yayımlanan yazım üzerine birçok tanı-
dığımdan ve gazete okurundan iletiler 
aldım. İletilerin çoğunda Atatürk’ün yaz-
mış olduğu bir kitabın tanıtılmasından 
duyulan memnuniyet dile getirilirken, 
bazı okurlar da böyle bir kitabın varlı-
ğından ilk defa haberdar edildikleri için 
teşekkür ettiler. 

Teknolojiyi öğrenebilmek ve onu en-
düstride kullanabilmek için yazılı kayna-
ğın ne denli önemli olduğunu hiç kimse 
inkar edemez. Çünkü, günümüzün 
sanayileşmiş ve neredeyse her alandaki 
teknolojik gelişmelere öncülük eden 
toplumlarının aynı zamanda temel tek-
nik kitapların yazıldığı toplumlar olduğu 
görülmekte. 

Ortaöğrenim yıllarımızdan anımsaya-
cağımız üzere, edebiyatın sözlü ve yazılı 
olmak üzere iki ana damarı olmuştur. 
Yeryüzünde yaşamış tüm toplulukların 
yazı bulunmadan önceki zamanlara ait 
bir ‘sözlü edebiyat’ dönemi olmuştur. 
Kuşaktan kuşağa sözlü anlatımla geçip 
bugünlere kadar gelen ve bizim top-
lumlumuzda da önemli yeri olan, uzak 
geçmişin mirası destanlar bu türün en 
önemli örneklerini oluşturmakta. Benzer 
biçimde, kuşaktan kuşağa, kulaktan 
kulağa aktarılarak zamanı aşıp gelen 
masallar da sözlü edebiyatın önemli 
ürünleri. 

Düşüncelerin sözle aktarılması özellikle 
yazılı kaynakların sınırlı olduğu dönem-

lerde önemli olmuş ve medeniyetlerin 
gelişmesine de büyük katkı sağlamıştır. 

Ancak bir fikrin araca ya da ürüne 
dönüştürülmesi söz konusu olduğunda 
(buna basitçe teknolojinin uygulanması 
denilebilir), fikrin ortaya çıktığı yer (bi-
reyin zihni) çoğu zaman bu fikrin ürüne 
dönüştüğü yerden (örneğin bir atölye) 
farklıdır. Herhangi bir birey zihninin ürü-
nü olan bir fikrin, yani zihinsel tasarımın, 
araca dönüşebilmesi için iyi ifade edilmiş 
olması gerekir. Yani olgunlaşmış bir fikir, 
ürüne dönüşeceği yer olan atölyeye çok 
iyi aktarılmalıdır ki tam ve doğru anlaşıl-
sın. Destan ve masalları kuşaktan kuşağa 
aktarmada pekala işe yarayan sözlü 
ifade, iş ortaya fiziki ürün çıkarmaya 
geldiğinde artık tek başına işe yarama-
makta. İş endüstriyel üretime geldiğinde, 
insanlığın mağara duvarına koyduğu 
işaretler ile başlayan yeni mecrayı kul-
lanma zorunluluğu ortaya çıkmakta. Bir 
yandan bu mecradan fayda sağlarken 
bir yandan da bu mecrayı zenginleştiren 

topluluklar üretme yeteneğini daha fazla 
kazanan ve refahtan hep daha fazla pay 
alan topluluklar olmakta.

Atatürk’ün Geometri Kitabı’na bu gözle 
de bakılmasında yarar var sanıyorum. 
Yıllarca önce hedef olarak tanımlanan 
‘muasır medeniyet kategorisi’ aslında 
yukarıda sözü edilen mecranın kendisi 
olduğuna göre, Atatürk’ün Geometri 
Kitabı da bu mecraya zenginlik katma 
çabası olarak değerlendirilmelidir. Bir 
ulusun kendi teknoloji dilini oluştur-
ma çabası (yazdığı geometri kitabında 
bugün neredeyse tamamı kabul görüp 
kullanılmakta olan 50’nin üzerinde türe-
tilmiş terimin olduğunu tekrar anımsa-
yarak) en az ‘yerli malı kullanma’ çabası 
kadar önemlidir.

Söz buraya gelmişken, konuya katkısı 
olması için, bilgiyi ararken ulaştığım bir 
kaynaktan bahsetmeden geçmeyeceğim.

Birkaç gün önce, mekanik üretimde 
kullanılmakta olan ‘kontrol mastarları’ 
üzerine kaynak araştırırken, kendimi Ca-

lifornia Üniversitesi’nin kütüphanesinde 
buldum. Kütüphane araştırdığım konu 
ile ilgili oldukça eski birçok kitabı bilgisa-
yar ortamına aktarmış ve tüm dünyanın 
da kullanımı için ‘açık kaynak’ durumu-
na getirmiş. Bu kaynaktan edindiğim 
kitaplardan bir kaçının adları ile birlikte 
yayımlanma tarihleri:

- Tam Makina Pratiği, 1887 
- Makina Tasarımı, 1899 
- Amerikan Takım Tasarımı ve Yedek 

Parça İmalatı, 1905
- Küçük Atölyelerde Karlılığın Artırıl-

ması, 1918
- Amerikan Makina Teknisyeni İçin 

Notlar, 1919
- Aparat ve Kalıp Tasarımı, 1920
- Makina Teknik Resmi, 1921
Bu listeyi, kendi halimizle karşılaştırıp 

üzülmek pahasına da olsa, uzatmak 
mümkün. 
İçinde yaşamakta olduğumuz zaman 

dilimi ‘teknolojinin olağanüstü hızla 
ilerlemekte olduğu bir dönem’ olarak 
tanımlanmakta. Ancak bu ilerlemeyi 
günümüzden yüz yıl önce yazılmış teknik 
kitapların bugün hala bizim için bilgi 
kaynağı olmasına da borçluyuz. Bu 
durumda şu soruyu bir kez daha kendi 
kendimize sormamızda yarar var: Mus-
tafa Kemal Atatürk içinde yaşadığı za-
mandan ne kadar ilerisini görmüş ki, bir 
geometri kitabı yazmaya karar vermiş? 

acinar@
etik.com

.trAtilla ÇINAR
Makina Mühendisi

Teknolojik gelişmede yazılı 
kaynağın önemi

EskişehirEskişehir
Sanayi Odası BaşkanıSanayi Odası Başkanı
Savaş ÖZAYDEMİRSavaş ÖZAYDEMİR
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OSTİM OSB bünyesinde faali-
yetlerini sürdüren Final Kapla-
ma – Boya fi rması yeni üretim 

tesisinin açılışını Ulaştırma Bakanlığı 
Müsteşarı Habib Soluk, Yenimahalle 
Kaymakamı Meftun Dallı, OSTİM OSB 
Başkanı Orhan Aydın, ORSİAD Başka-
nı Özcan Ülgener ve ses sanatçısı Murat 
Göğebakan’ın katılımıyla gerçekleştirdi.

OSTİM’li birçok sanayicinin katıldığı 
açılışta bir konuşan OSTİM OSB Baş-
kanı Orhan Aydın, aynı zamanda OS-
TİM Savunma Sanayi Kümelenmesi’nin 
de üyesi olan Final Kaplama fi rmasının 
yeni tesisinin Türk sanayisine önemli 
hizmetler sunacağına şüphesi olmadığını 
söyledi.

 OSTİM’de bulunan KOBİ’lerin işlet-
melerin üz düzey işlere imza attıklarını, 
şu anda birçok uçağın içinde OSTİM’li 
KOBİ’lerin ürettiği parçaların olduğunu 
söyleyen Aydın, bunda yurt dışından işi 
alan ASELSAN, HAVELSAN gibi sa-
vunma sanayinin ana yüklenicilerinin 
işlerini OSTİM’li KOBİ’lere paylaştırı-

yor olmasının önemine değindi. Ülkenin 
yaşadığı cari açık sorununun hizmet sek-
törüyle değil, ancak yerli üretimle çözü-
lebileceğini söyleyen Aydın, bu sebeple 
kamunun da satın almalarında yerli üre-
ticiyi desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Açılışa katılan Ulaştırma Bakanlığı 
Müsteşarı Habib Soluk da, gelişmişliğin 
düzeyini gösteren en önemli göstergenin 
sanayileşme olduğunu ve OSTİM’in bu 
konuda çok önemli bir ilerleme kaydet-
miş bir bölge olduğunu söyledi. Cari 
açığın ancak yerli üretim ve ihracatla ka-
panabileceğinin altını çizen Soluk, dün-
yadaki 16 büyük ekonomiden biri olan 
Türkiye’nin 10 büyük ekonomi arasına 
girmek olan hedefi ni gerçekleştirmede en 
önemli katkıyı yerli üreticilerin vereceği-
ni söyledi. Soluk şöyle devam etti: “Do-
layısıyla bugün açılışını yapmak için bir 
araya geldiğimiz Final Kaplama-Boya 
fi rması gibi sanayi kuruluşlarımıza eli-
mizden gelen her türlü desteği vermek, 
her imkânı sağlamak, siyasi iktidarların 
asli görevi olmalıdır. Ben de hükümetin 
bir bürokratı olarak, KOBİ’lerimizin ge-
lişmesi için üzerimize düşecek her şeyi 
eskizsiz yapmak için hazır olduğumuzu 
bildirmek isterim.”

Konuşmaların ve açılış töreninin ar-
dından gerçekleştirilen kokteyl, Murat 
Göğebakan’ın şarkılarıyla renklendi.

“Cari açığı, üreten KOBİ’ler kapatır”
  OSTİM’li KOBİ’ler 

büyümeyi sürdürüyor. 
Savunma Sanayi sektöründe 

çalışan Final Kaplama 
fi rmasının yeni atölyesi OSB 

yöneticileri ile bürokratları bir 
araya getirdi. Ostim Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın 

ve Ulaştırma Bakanlığı 
Müsteşarı Habib Soluk, cari 

açığın yerli üretim ve ihracatla 
kapanabileceği vurgusunu 

yaptılar. 

Ankara Siteler’de faaliyet göste-
ren mobilya ve ahşap ustaları 
Kapadokya’da turizm sektörü 

temsilcileri ile bir araya geldi. Ankara 
Mobilyacılar ve Lakeciler Odası’na bağlı 
35 mobilya ve ahşap ustası iki gün süren 
etkinlik çerçevesinde ilk gün Nevşehir’in 
Ürgüp, Uçhisar, Göreme, Mustafa Paşa 
bölgelerinde bulunan butik otelleri ince-
lediler. Burada yapılan ahşap işçiliği ve 
otelcilik konseptini yerinde görme fır-
satı yakalayan ustalar ikinci gün turizm 
sektörü temsilcileri ile bir araya geldiler. 
Düzenlenen eşleştirme toplantısında Si-
teler ustaları, Kapadokyalı turizmcilere 
döşeme, ahşap işçiliği, eskitme mobilya, 
antik görünümlü dekorasyon eşyası gibi 
farklı konularda maharetlerini gösterme 
fırsatını yakalarken, gezdikleri otellerden 
edindikleri izlenimleri ve alternatif fi kir-
lerini sundular.  

Balcı: Sitelerin deneyimini 
yeni pazarlarda 

değerlendirmek istiyoruz

Projeyi gerçekleştiren Ankara Kalkın-
ma Ajansı’nın Genel Sekreteri Doç. Dr. 
Asım Balcı, Siteler’in deneyim ve biriki-
mini, yeni pazarlarda değerlendirmek için 
bu buluşmayı gerçekleştirdiklerini belir-
terek şunları kaydetti: “Ahiler Kalkınma 
Ajansı ile yapılan bu çalışmayla burada 
oluşabilecek pazar hakkında bilgi ver-
mek, bu bölgenin ihtiyaçlarını Siteler’in 
birikimiyle örtüştürmek ve eşleştirme 
çalışmasıyla bir açılım kazandırmak isti-
yoruz. Siteler’in rekabet gücünü, yenilikçi 
kabiliyetini arttırmak istiyoruz.” 

Siteler’e ayrı önem verdiklerini vur-
gulayan Balcı; “Ankara Valimiz Sayın 
Alâaddin Yüksel’in Siteler Eylem Planı 
çerçevesinde bölgede önemli işler yapıldı. 
Siteler’in iş kapasitesinin arttırılması için 
Ankara Kalkınma Ajansı olarak adımlar 

atmaya başladık. Bu çerçevede Siteler’de 
envanter çalışmasını tamamlamış bulu-
nuyoruz. Böylece Siteler’de hangi sektör 
ve iş kolunda ne kadar fi rma faaliyet gös-
teriyor, durumu nedir, hepsi rakamlarla 
elimizde mevcut. Bu yol haritası ile sek-
törde görülen eksikliklerin süratle tamam-
lanması ve Siteler’in ileri taşınması için 
çalışmalarımızı başlatıyoruz” dedi.

“Siteler’in 
maharetini biliyoruz”

Ankara Kalkınma Ajansı ile birlikte pro-
jede yer alan ve Kapadokya Bölgesi’nde 
faaliyet gösteren Ahiler Kalkınma 
Ajansı’nın Genel Sekreteri Dr. Selim 
Biçen ise, Siteler esnafını Kapadokya’da 
görmekten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek şunları vurguladı: “Son birkaç 
yılda burada butik otellere ilgi yoğunlaştı 
ve bu otellerde kullanılan mobilya türle-
rinin doğal ortamla örtüşmesini istiyoruz. 
Ürgüp’te 2 bine yakın işletmenin 100’ü 
mağara otel formundadır. Biz, Siteler 
esnafından el işçiliğindeki maharetlerini 
burada da uygulamalarını istiyoruz.  İşlet-
meler doğrudan ustayla muhatap olmak 
istiyor, aracı istemiyor. Ürgüp’e gelen tu-
ristlerin ortalama 2 gün olan kalış süresini 
daha da artırmanın gayreti içerisindeyiz. 
Bunun için de doğalla özdeşleşmiş ürün 
tasarımlarına ihtiyaç var”.

Siteler, Kapadokya
pazarına talip

  Ankara Kalkınma Ajansı ve Ahiler Kalkınma Ajansı 
işbirliğinde yürütülen proje çerçevesinde küçük ve orta ölçekli 
Siteler esnafı Kapadokya’da son yıllarda büyük ilgi gören ‘butik 

oteller’i yakından inceleme, buradaki iş olanaklarını yerinde 
değerlendirme fırsatı yakaladı.





ARALIK 2011ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 19

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ta-
rafından hazırlanan “World Energy 
Outlook 2011” raporunu bir sunum-

la açıklayan Birol, dünyanın ikinci resesyon 
tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu, ABD 
ve Asya’da büyümenin yavaşlama kaygıları 
bulunduğunu, bu durumun enerji konusunu 
iki yönde etkilediğini söyledi. Birincisinin 
bir çok ülkede 2-3 yıl öncesine kadar enerji 
ve iklim değişikliğinin hükümetlerin önem 
konuları olduğunu, şimdi ise ekonomik me-
selelerden dolayı enerji ve iklim değişikliği-
nin hükümetlerin gündeminden aşağı doğru 
kaymaya başladığını belirten Birol, ikincinin 
ise kriz nedeni ile hükümetlerin, kafasında-
ki yenilenebilir birçok projeye, ilave kaynak 
gerektirdiği için artık, soru işaretleriyle bak-
maya başladığını kaydetti. Bununla birlikte 
Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaşanan Arap 
Baharı’nın da, o ülkelerden gelecek petrol 
üretimi ve ihracatı konusunda kaygı yarattığı-
na işaret eden Birol, dünyadaki petrol üretimi-
nin de 5-6 ülkeden geleceğini, bu ülkelerden 

bazılarını Suudi Arabistan, Irak, İran, Cezayir 
olarak sıraladı.

2010 yılında emisyon 
tarihi rekorunu kırdı

 Birol, dünyada karbondioksit emisyonu-
nun azaltılması için çalışmalar olsa da, 2010 
yılında emisyonların tarihi bir artışla rekor 
kırdığına işaret etti. 2009 ve 2010 yıllarında 
ise dünyada enerji verimliliğinin kötüleştiğini 
belirten Birol, bu konuda yapılan tüm tartış-
malara karşın, dünyada enerji verimliliği ve 
bunun gerçekleşmesi konusunda bir çelişki 
olduğunu vurguladı. 2011 yılında petrol it-
halatında faturanın hızla arttığını dile getiren 
Birol, AB’nin petrol ithalatının bu yıl 400 
milyar dolara çıktığını ve bu durumun enerji 
faturası açısından ilave bir yük getirdiğini be-
lirtti.

Enerjide büyüme talebi 
geleşmekte olan ülkelerden gelecek

 Önümüzdeki dönmede dünya enerji talebi-
nin hemen hemen tamamının gelişmekte olan 
ülkelerden geleceğini söyleyen Birol, şu anda 
büyümenin yarısının Çin ve Hindistan’dan 
geldiğini, ABD ve Japonya’nın bu büyümeye 
katkısının hemen hemen hiç olmadığına işaret 
etti. Nükleer enerjide ise mütevazi bir büyüme 
öngördüklerini dile getiren Birol, Fukişima’ya 
rağmen, büyüme planları yapan yatırımcıların 
planlarını değiştirmediğini, bu ülkelerin Çin, 
Rusya ve Güney Kore olduğunu bildirdi. Or-

tadoğu ve Kuzey Afrika’da petrolün işlenmesi 
ve ulaştırılması için her yıl 100 milyar dolar 
yatırım yapması gerektiğini söyleyen Birol, 
bu sayede dünyadaki petrol talebinin normal 
şartları da karşılanmasını sağlayabileceklerini 
kaydetti.

Doğalgaz altın çağa girme eşiğinde

 Doğalgazda üretim projelerinin fazla ol-
ması nedeni ile arz fazlalığı olduğunu savu-
nan Birol, dünyanın doğalgaz için altın çağa 
girmenin eşiğinde olduğunu, ABD, Kanada 
ve Avustralya’da doğalgaz projeleri bulundu-
ğunu, Avustralya’daki 6 projenin ise 10 yılda 
bitirilebileceğinin tahmin edildiğini, ancak do-
ğalgaz aramada kullanılan kimyasalların deni-
ze, oradan da içme suyuna karışması dolayısı 
ise ciddi bir tehdit oluşturduğunu, bu sorunun 
aşıldığında doğalgazın altın çağın eşiğinden 
geçerek, altın çağına gireceğini söyledi.

 6 derece ısı, dünyanın sonu olur

 Rusya’nın doğalgaz kaynağından dolayı 
enerjide önemli aktör olmaya devam edeceğini 
belirten Birol, “Rusya, dünya enerji sisteminin 
temel taşı olacak. Dünyanın Rusya’ya ihtiyacı 
var ve 20 yıl enerjide köşe taşı olacak” dedi.
 İklim değişikliği konusuna da değinen Birol, 
dünyanın her yıl 6 derece ısındığının hesaplan-
dığı, bu artışın dünyaya felakete götüreceğini 
belirterek, ısının 2 derece ile sınırlandırılması 
gerektiğini söyledi. Birol, “Başka enerji kul-
lanmadan yeni tesis yatırım yapmadan, mevcut 
santraller, fabrikalar şu anda 2 derece için veri-
len emisyon kotasının yüzde 80’ini, 2015 yılın-
da ise yüzde 95’ini dolduruyor. Eğer uluslara-
rası anlamda büyük bir anlaşma sağlanamazsa 
2017’de, 2 dereceye giden yol kapanmış olacak 
ve ondan sonra başımızın çaresine bakmamız 
gerekeceğini düşünüyorum” dedi.

Rusya, enerjide 20 yıl köşe taşı olacak
 Uluslararası Enerji Ajansı 
(IEA) Baş Ekonomisti Dr. 

Fatih Birol, doğalgaz kaynağı 
dolayısıyla dünyanın Rusya’ya 
ihtiyacı olduğunu ve Rusya’nın 

önümüzdeki 20 yıl enerjide 
köşe taşı olacağını söyledi.

Törene, OSTİM OSB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Orhan Aydın, Ostim 
Sanayici ve İşadamları Derneği 

Başkanı Adnan Keskin ile çok sayıda 
sanayici ve işadamı katıldı. Törende ka-
tılımcılara hitaben konuşan Vali Yüksel, 
Ankara’nın yöresel zenginlikleri, doğal 
kaynakları, eğitimdeki kalitesi, organize 
sanayi bölgeleriyle bir dünya şehri olduğu-
na işaret etti.

Ankara’nın dinamik bir şehir olduğunu 
vurgulayan Vali Yüksel, Ankara’nın nü-
fusunun yüzde 50’sinin 30 yaşın altında 
olduğunu, her yıl 100 binin üzerinde göç 
aldığını ifade etti. Vali Yüksel, Ankara’nın 
önümüzdeki dönem itibariyle en önemli 
sorunun trafi k sorunu olacağını ifade ede-
rek, önümüzdeki 2 yıllık süreçte metronun 
mutlaka tamamlanması gerektiğini belirtti. 
Ankara’da bilişim vadisi oluşturulması ge-
rektiğinin altını çizen Vali Yüksel, ulusla-
rarası fuar ve kongre merkezinin de kurul-
ması gerektiğini ifade etti.

Vali Yüksel, Ankara’nın spor tabanlı 
olimpiyatlara ev sahipliği yapması ge-
rektiğini belirterek, ‘’2013-2014’te U-20 
gibi bütün dünya gençlerinin de katılım ile 
Dünya Futbol Şampiyonasına Ankara’nın 
ev sahipliği yapması konusunda çalışmalar 
aralıksız sürdürülmelidir.’’ dedi.

Türkiye’de en fazla bilimsel yayın yapan 
üniversitelerin Ankara’da bulunduğunun 

altını çizen Vali Yüksel, Ankara’daki 20 
üniversitede 215 bin üniversite öğrencisi-
nin eğitim gördüğünü ve 18 bin öğretim 
üyesinin bulunduğunu söyledi. Bu üni-
versitelerin sanayiyle yaptıkları işbirliği 
projelerini de son derece önemsediklerini 
belirten Yüksel, bu anlamda OSTİM Or-
ganize Sanayi Bölgesi Yönetimi’nin tüm 
Türkiye’deki sanayi bölgelerine örnek 
olacak işler başardığının da altını çizdi. 
OSTİM’de özellikle sektörel kümelenme 
çalışmalarında tahmin edilenin de üzerin-
de bir başarı kaydedildiğini ve oluşan bu 
kümelerin artık bir güç haline geldiklerini 
vurgulayan Yüksel, bu noktada OSTİM 
OSB’nin çalışmalarını takdirle takip ettik-
lerini sözlerine ekledi.

Vali Yüksel’den
OSTİM’e övgü

  Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Ostim Sanayici ve 
İşadamları Derneği’nin (OSİAD) düzenlediği “ Başarı 

Öyküleri Paylaşım Günleri’’nde yaptığı konuşmada,  OSTİM 
OSB’nin özellikle kümelenme konusundaki başarısının 

örnek alınması gerektiğinin altını çizdi.

Karma karışık bir durum var ortada. 
Büyüdük. Hem de dünyada Çin’den 
sonra en hızla büyüyen ülke Türkiye. 

Bu büyümede hepimizin payı var ama sa-
nayinin payı çok büyük. Ancak yorum fark-
larını dikkate aldığınızda sevinsek mi üzülsek 
mi şaşırıyor insan. Dışarıya 1 satmışız ama 
bu sattıklarımızın 0,82 sini başkasından 
aldığımız mallar üzerine eklediklerimizle 
yapmışız. İhracat rakamlarımız artmış ama 
ithalat daha da artmış. Üretirken tüketmişiz. 
Satarken daha çok almışız. En çok tükettik-
lerimizde dışa bağımlıymışız. Yarattığımız 
katma değer düşük kalmış. Büyümeye 
bakışımız arap saçı. Çocukluk daha güzeldi 
niye büyüdük, büyüdükçe dertlerimiz de 
büyüdü demek gibi bir şey sanki. Bazıları 
bu büyümeye, “yok aslında büyümedik 
sağlıksız şişmanladık, obez olduk” diyecek 
kadar farklı yorumlar getirebiliyor. Dayanak 
noktası nedir bu büyümeye burun kıvıran-
ların, ona da biraz bakmak lazım. Bu cari 
açık konusu ekonomide görünen her iyi işin 
karşısına çıkarılan muhalif söylemlerin çıkış 
noktası. Ekonominin güzel yüzünün tam 
ortasında burnunun ucunda çıkan bir sivilce 
sanki. Sivilceye takılanlar da azımsanmaya-
cak kadar çok. Her güzelin bir kusuru olur 
diyenler de… Bence bu cari açığın irdelen-
mesi Türkiye’nin yararına. Bu gün Türkiye 
hem küresel hem de bölgesel açıdan güç 
kazanan, dünya siyasi ve ekonomi politika-
larında sözü geçen bir ülke olabilmişse bu 
cari açık konusunu da çözebilmelidir.

Cari açıkta kamunun tüketim alışkanlıkları-
nın da payı var. Dışa bağımlı olan alımlara, 
yapılan işlere, bir baksak artık.Ankara’da bir 
metro yapılacaksa ve bu çalışmanın OSTİM 
firmaları tarafından gerçekleştirilmesinden 
daha doğal ne olabilir. Daha basit tabiriyle 
memleketimin sanayisinin suyu mu çıkmış 
kardeşim denir mi denir ? Söylem basittir 
popülisttir ama altı doldurulur, sanayicimizin 
gücüne inanmak gerekiyor. Hatta ona ya-
pamadığı işi yaptırmak için gereken yardımı 
yapmak da kamunun görevi olmalı. Sözde 
ve uygulamada var olanlar var. Ama daha 
fazlası gerek.  Kendimizi Türk doktorlara 
emanet etmek gibi Türk sanayicisinin gü-
cüne emanet edilebilir o kadar çok işimiz 
var ki. En başta da kamunun işi var. Önce 
kamudan başlayarak bu cari açık denge-
sizliğini çözecek ithalata dayalı tercihlerden 

elimizden geldiğince kurtulmamız gerekiyor. 
Tasarruf konusunda Cumhurbaşkanının bir-
kaç gün önce yaptığı açıklamalar düşündü-
rücüydü. Tasarruf demek gördüğünden ayrı 
kalmak olmasa gerek. Benim için tasarruf 
aslında elindeki kaynakları etkin kullanmak 
anlamına geliyor.  Kimseden bir şey alma-
yalım kendi yağımızla kavrulalım demek 
değil. Alacaksın ama bu kadar çok ara malı 
değil ham madde alacaksın. İşleyeceksin 
yüksek katma değer yaratarak, kar ederek 
satacaksın. Gidip yerli sanayinin olanakları 
ile kaliteli üretileni tercih etmek  varken hazır 
yapan var verelim parasını alalım diyerek 
dışarıdan almayacaksın. İthalatı kin ve 
nefretle kınamaya da karşıyım. Evet büyü-
mek aynı zamanda milli gelirde de bir artış 
anlamına geliyor. Dünya küresel bir pazar. 
Ticari yönden herkesin bir çok istediğini 
yapabileceği, tercihlerini ortaya koyabileceği 
bir piyasa. Otomobil satışları patladı deni-
yor. Yerli bir tane marka yok. Şimdi yabancı 
marka araçlara dur mu diyeceğiz ? Arabalar 
kredi kolaylıkları ile ortalama 3 yılda bir 
değiştiriliyor, “cari açık oluyor alma” diye-
bilir miyiz?  Desek takan olur mu ? İşte bu-
rada toplumsal alışkanlıklarımızın da payını 
sorgulamamız gerekiyor. Bir de devletin 
ithal ürünler üzerinden aldığı vergileri de göz 
ardı etmemek lazım. Yani ithalatta devletin 
kazancı var, tüccarın kazancı vatandaşın 
tatmini var. Öyle haydi yerli malına desek 
de, artık toplumsal bir süreç ithalatın önüne 
geçmeye engel. Savunma sanayide dışa 
bağımlılığımızdan daha önce bahsetmiştik. 
Denmez ama ona hadi neyse diyelim, şimdi 
tarım sektöründe de dışa bağımlılığımız 
konuşulur oldu. Tekstil makinelerindeki dışa 
bağımlılık sektörün rekabet gücünü direkt et-
kiliyor. Bilişim sektörü keza öyle. Yazılımda 
dışarıya ne paralar verdiğimizin bir hesabını 
yapsak inanın cari açığa etki eden önemli 
rakamların ortaya çıkacağı bir gerçek. İçi-
mizden çıkacak yerli, tercih edilebilir ürün ve 
hizmetlere bakış açımızı, tüketim alışkanlık-
larımızı da göz önüne alarak sorgulamakta 
büyük fayda var. Gerekirse küçük hesaplar 
yapalım, yapamayacağımız ne iş var ürete-
meyeceğimiz ne var bunu iyiden iyiye sor-
gulayalım. Görün bakın neleri yapacağız. 

Cüneyt ÖRKMEZ

Arap saçı büyüme 
ve yerli malı

cuneytorkm
ez@

tosyov.org.tr
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Son zamanlarda ülkemizde olan iş 
kazaları ve meslek hastalıkları so-
nucunda hayatını kaybeden veya 

iş gücü kaybına uğrayan insanlarımızın 
da mağduriyetini ve Avrupa Birliği’ne 
uyum süreci içerisinde yapılan çalışmalar 
kapsamında mevzuatta yapılan düzenleme-
ler doğrultusunda ülkemizde yeni bir yasa 
düzenlemesine gidilmiştir. Bu bağlamda 
İş Sağlığı ve Güvenliği yasası adı altında 
bir taslak metin çıkarılmış ve sivil toplum 
kuruluşları, sendikalar, meslek odaları ve 
ÇSGB’nın temsilcilerinden oluşan bir kurul 
tarafından son haline getirilerek TBMM’ye 
sunulmuştur.   

Yasal düzenlemeler içerisinde, 4857 sayı-
lı iş kanunundan farklı olarak İş Sağlığı ve 
Güvenliği kavramını daha ön planda tutarak 
çalışanlara daha güvenli bir çalışma ortamı 
sağlamak için işverenlerin sorumlulukları 
teker teker yasal düzenlemede sıralanmıştır. 

Ocak 2012 itibari ile uygulamaya girecek 
olan yasa kapsamında fi rmalara mevzuata 
uymayan ya da mevzuat kapsamında yerine 
getirilmeyen her bir konu için ayrı cezai yap-
tırımlar uygulanacaktır. Taslak içerisinde en 
çok dikkat çeken ve işletme olarak uymanız 
gereken hususlardan bazılarını şu şekilde sı-
ralayabiliriz;

1. İşveren olarak çalışanlarınızın iş ile ilgili 
sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü-
sünüz. Bu esas kapsamında mesleki riskle-
rin azaltılması gerekli eğitim ve bilgilerin 
verilmesi dahil gerekli iş ekipmanlarının 
sağlanması ve iş yerinde kurallara uyulup 
uyulmadığını denetlemekte işveren olarak 
sizlerin sorumluluğunda. (madde 5-6) Eğer 
yapılan denetlemelerde bu yükümlülük-
lerinize aykırı bir uygulama tespit edi-
lirse 1.000,00 idari para cezası ödemek 
durumunda kalabilirsiniz.

2. Aynı şekilde işveren olarak iş sağ-
lığı ve güvenliği yönünden risk değer-
lendirmesi yapmak veya yaptırmakla 
yükümlüsünüz. (madde 10) Eğer fi rma-
nızda risk değerlendirmesi yapmadıysa-

nız veya yaptırmadıysanız 3.000,00 lira idari 
para cezası uygulanmaktadır.

3. Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya 
kalan çalışanlar gerekli tedbirlerin alınması 
için işveren olarak size başvuruda bulunabi-
lir. Bu olası riskleri ortadan kaldırmaz iseniz 
çalışanlarınız gerekli değişiklikler yapılana 
kadar ücretleri ve iş akdinden kaynaklı hak-
ları saklı kalmak üzere iş yerini terk etme 
hakkına sahiptirler. Bu durumda üretimdeki 
aksama nedeni ile karşılaşacağınız maliyetin 
yanı sıra işi bırakan işçinizin eksiklikler gi-
derilene kadar ki dönemdeki ücretlerini de 
ödemek zorunda kalabilirsiniz.

4. İş yerinizde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla 
çalışanlarınızın iş yerinde karşılaşabilecek-
leri sağlık ve güvenlik riskleri, gerekli ko-
ruyucu ve önleyici tedbirleri almakla ve bu 
konulardaki ilgili yasal hak ve sorumluluk-
lar, ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye 
konularında gerekli eğitimleri almalarının 
sağlanması işveren olarak sizin sorumlulu-
ğunuzdadır. (madde 15 ) Eğer işletmenizde 
bu gerekliliklerin yerine getirilmediği tespit 
edilirse eğitim almayan işçi başına 200,00 
TL idari para cezası uygulanmaktadır.

5. İş sağlığı ve güvenliği bakımından 
teftişe yetkili kişiler tarafından işyerinizin 
bina ve eklentilerinde, çalışma yöntem ve 
şekillerinde veya iş ekipmanında çalışan-
lar açısından hayati tehlike oluşturan bir 
husus tespit edilirse bu tehlike giderilince-
ye kadar iş yerinizdeki faaliyetler durduru-
labilir. (madde22) 

6. Söz konusu kanun hükümlerinin uy-
gulanmasının izlenmesi ve denetlenmesi 
Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanlığı iş 

müfettişlerince yapılmaktadır. (madde 25) 
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerçekleş-
tirilecek inceleme ve denetlemelere engel 
olunması durumunda 8.000,00 TL idari 
para cezası uygulanmaktadır.

Bu bilgiler ışığında 10 kişi istihdam eden 
bir iş yerinde sadece eğitimlerinin ve risk 
analizinin eksikliğinden dolayı ödenmesi 
gereken idari para cezası 5.000,00 TL’yi 
bulmaktadır. 
İşletmenizde tüm bu cezai müeyyidelerle 

karşılaşmamanız, daha da önemlisi sizin 

ve çalışanlarınızın can güvenliği için ge-
rekli önlemlerin alınması ve düzenleme-
lerin yapılması konusunda sizlere hizmet 
vermek üzere yapılandırılmış olan OSTİM 
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi hizmetle-
rinden çok uygun koşullarda faydalanabi-
lirsiniz.

OSTİM İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi 
çalışmaları hakkında bilgi almak ve soru-
larınız için OSTİM Danışmanlık ve Eğitim 
Merkezi’ni arayabilirsiniz.

OSTİM Danışmanlık ve Eğitim 
Merkezi, fi rmalarımızın her tür-
lü danışmanlık ihtiyaçlarına yö-

nelik çözümler üretmek doğrultusunda 
bünyesinde bir uygulamayı daha faaliyete 
geçirdi. Bu kapsamda ODEM, danışman-
lık hizmeti almak isteyen fi rmalarımıza 
KOSGEB Destekleri kapsamında da hiz-
met verebilecek.
 Savunma Sanayi KOBİ Danışmanlık 
Merkezi ve Ekonomi Bakanlığı Yetkili 
Eğitim Kuruluşu olmasının ardından TSE 
Hizmet Yeterlilik Belgesi’ni de alarak bir 
yetkinlik daha edinen ODEM, fi rmaları-
mıza hizmet sürecinde önemli bir adım 
daha atmış oldu.
Bu kapsamda fi rmalarda ihtiyaç duyulan 
ya da almak istenen danışmanlık hizmetle-
ri, KOSGEB’in Danışmanlık Desteğinden 
3 yıl süre ile faydalanarak 
alınabiliyor. KOSGEB 
Danışmanlık Desteği kap-
samında gerçekleştirile-
cek hizmet alımlarına % 
50 oranında hibe desteği 

verilmektedir. Bu destekten maksimum 
15.000,00 TL’ye kadar faydalanılabiliyor. 
KOSGEB’in Danışmanlık Desteği kapsa-
mında hizmet alabileceğiniz alanlar ise; 
“Genel yönetim, AB ve diğer uluslarara-
sı kaynaklardan yararlanmak üzere proje 
hazırlama, iş planı hazırlama, yatırım,  pa-
zarlama, üretim, insan kaynakları, mali iş-
ler ve fi nans, dış ticaret, bilgisayar ve bilgi 
teknolojileri, enerji teknolojileri, yeni tek-
nik ve teknolojiler, CE kapsamındaki ürün 
tasarımı belgelendirmesi ve CE belgesine 
uygun üretim ile çevre konu başlıkların-
dan oluşmaktadır.
 KOSGEB Desteklerinden faydalana-
rak Danışmanlık Hizmeti almak istiyorsa-
nız OSTİM Danışmanlık ve Eğitim Mer-
kezi tüm destek ve danışmanlık hizmeti 
sürecinde sizin yanınızda. 

ODEM’den KOSGEB 
destekleri danışmanlığı 

“İSG Kanunu” Ocak’ta yürürlükte

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesinin 
(İŞİM) 2011 yılının Mart ayında Eko-
nomi Bakanlığı tarafından onaylanan 2 

adet dış ticaret projesi de faaliyete geçti.

Toplam 38 fi rmanın katıldığı projelerin 
amacı fi rmaların uluslararası rekabet güç-
lerinin arttırılması. Bu projeler kapsamında 
toplu eğitimlerin ve danışmanlıkların ve-
rilmesi, yurtdışı pazarlama programlarının 
gerçekleştirilmesi (ortak pazar araştırmala-
rı, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyet-
leri, ticaret heyetleri, yurtdışı fuar ziyaretleri 
ve eşleştirme faaliyetleri), yurtdışından alım 
heyetlerinin getirilmesi çalışmaları yürütü-
lüyor. Proje çalışmasında ilk olarak fi rmala-
rın SWOT Analizi ve İhtiyaç Analizi çalış-
maları yapılarak genel durumları ölçülerek, 
fi rmaların ihtiyaçları belirlendi. Proje için 
koordinatörlük bünyesinde görevlendirilen 
iki dış ticaret uzmanı 38 fi rmayı yerinde 
ziyaret ederek çeşitli konularda projenin yü-
rütülmesini sağlıyor.

İŞİM’in yürüttüğü proje kapsamında fi r-
malara aşağıdaki destekler veriliyor:

 Yabancı dil konusunda eksikliği olan 
fi rmalara, yurt dışı yazışmaları ve diğer 
ihtiyaçları konusunda yabancı dil desteği 
vermek, 

  Firmaların mevcut ihracatlarında mali-
yetleri azaltmak (lojistik, fi nansman, hu-
kuki riskler, bilgi eksikliği vd.) ve uluslar 
arası rekabeti arttırmak

 Yurt dışı Pazar ve ürün araştırmaları 
yapmak, ihracat için alt yapı hazırlıklarını 
tamamlamak,

 Yabancı ve Türk Ticaret Müşavirleri ile 
iletişime geçerek, sektörel alım fi rmalarını 
saptamak 

 Yabancı alım taleplerini ve ihale bilgi-
lerini, proje fi rmalarına bildirmek, ülke/
fi rma bültenleri yayınlamak, 

  Proje fi rmalarının yurtdışı tanıtımını 
yapmak, 

  Sektör fi rmalarının satın alma birimle-
ri ile iletişime geçmek, Ostim fi rmalarını 
satın almacılara tanıtmak. İş Makinaları 
Mühendisleri Birliği (İMMB) gibi dernek-
ler ile toplantılar düzenleyerek, Ostim fi r-

malarından tedarikin arttırılması yönünde 
çalışmalar yapmak, 

  Firmaların ihracata ilişkin taleplerini ye-
rine getirmek.

Kalkınma Ajansına Yeni Proje

Öte yandan İŞİM Kümelenmesi Ankara 
Kalkınma Ajansının Doğrudan Faaliyet 
Destek Programına sektöre yönelik yeni 
bir proje başvurusu yaptı. Küme Koordi-
natörlüğünden verilen bilgiye göre, “İş ve 
İnşaat Makineleri Sektörü için Envanter ile 
Üretim ve Değer Zinciri Haritası Çalışma-
sı” başlıklı projenin proje sahibi İş ve İnşaat 
Makinaları Kümelenme Derneği, Ostim 
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve 
Çankaya Üniversitesi. İş Makineleri Mü-
hendisliği Birliği Derneği (İMMB) ve Os-
tim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi 
Derneği (OSSA) ise projede iştirakçi olarak 
yer alıyor.

Türkiye’nin lokomotifi  olan inşaat sektö-
rüne yerli üretici olarak hizmet eden İş ve 
İnşaat Makineleri sektörünün envanterini 
çıkartacak olacak bu projenin sektöre ve ül-
kemize büyük katkı sağlayacağı vurgulan-
dı. İş ve İnşaat Makineleri Küme Koordina-
törü Bülent Çil hazırladıkları projeye ilişkin 
şöyle dedi:

“Çankaya Üniversitesi’nin kıymetli ho-
calarının engin bilgi birikimi ve Ostim 
OSB’nin proje tecrübelerinin ışığında ger-
çekleştireceğimiz bu proje, hem İŞİM Kü-
mesi fi rmalarına hem de bölgesel olarak 
Ankara’ya önemli veriler sağlayarak katkı-
da bulunacaktır. Tamamına yakını yerli ola-
rak üretilen İş ve İnşaat Makineleri Sektörü 
ülke olarak bağımsızlığımız geliştirmekte, 
sektöre yurtdışından ithal gelen makine-
lerin önünü 
k e s m e k t e , 
cari açığımızı 
azaltmakta, 
istihdamı art-
tırmaktadır.”

İŞİM’in dış ticaret projesi
hayata geçti

 Ostim OSB ve Çankaya Üniversitesi işbirliği ile 

2007 yılında başlatılan kümelenme çalışmaları ile 

İş ve İnşaat Makinaları sektöründeki 87 fi rmaya 

eğitim, danışmanlık, ortak satın alma, ortak fuara 

katılma, ortak tanıtım yapıyor.






