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“Yerli üretimi devlet de benimsemeli”
Ç

evre Ve Tüketici Haklarn Koruma Dernei (ÇETKODER)
Genel Bakan Mustafa Gökta,
piyasada yabanc marka çlgnlnn,
yabanc hizmet almnn, yabanc mal
almnn, araç almnn, yerli üreticiyi
yok ettiini söyleyerek, devletin yerli
üretimi desteklemesi gerektiini belirtti.
Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat
Ergün’ün belediyelerin ve kamu kurumlarnn otobüs, bilgisayar gibi ihtiyaçlarnn bundan böyle yerli üreticiden
karlanmak amacyla çalma balattklarn söylemesi üzerine Gökta yazl
bir açklama yaparak, Bakan Ergün’ün
görülerine katldklarn ifade etti.

“Yerli malna desteiz
ama içerik ve kapsam
geniletilmeli”
Piyasann 10 senedir yangn yerine
döndüünü ifade eden Gökta, “Öncesi de çok iyi deildi. Birilerinin her
dönemde ii iyi olabilir. Esnafn, yerli
üreticinin, yerli sanayinin ii gerçekten
çok kötü durumda. Piyasada yabanc
marka çlgnl, yabanc hizmet alm, yabanc mal alm, araç alm, yerli
üreticiyi, esnaf, sanayiciyi, tüccar yok
etti” dedi. Bakan Ergün’ün tespitinin
doru ve yerinde olduunu ifade eden
Gökta, “Ancak Bakann söylemi içinde basna yansyan içeriin, yani kapsamn geniletilmesini arzu ediyoruz.
Bir iki ile ve almla snrl olmamal.
Bu yerli mal kullanma, yerli sanayiciye, üreticiye dönme, yerli araç ve gereç kullanmn arttrma, araç gerecini
alma ii içerik ve kapsam olarak her
ite ve alanda olmal, yaylmal” diye
konutu.

Resmi kurum ve
kurulularn tamamnda
bu i benimsenmeli

Yayn Kurulu
Orhan AYDIN
Stk ÖZTUNA
Bünyamin KANDAZOLU
Ümit GÜÇLÜ
Görsel Tasarm
Bar YURTSEVER
Prodüksiyon :
REKLAM REZERVASYON
0 312 385 58 20 - 21
Bask : Dünya Yaynclk A..
YÖNETM MERKEZ
Uzayça Cad. Uzayça Ticaret Merkezi
No:29/47 Ostim/ANKARA
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www.ostimgazetesi.com
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Sadece Belediyelerin toplu tama
araçlarnn almnn deil, resmi kurum ve kurulularn tamamndaki araç
gereç malzeme almlarnda, tat almlarnda, demirba almlarnda, hizmet
almlarnda da bu iin bir an evvel salanmas gerektiini ifade eden Gökta,
“Yerli’ye dönülmelidir. Yerli sanayici
ve i adam, tüccar, esnaf, üretici tevik edilmeli, desteklenmeli, kendi öz
kaynaklarmz kullanlr hale gelmeli,
atl durumda olan iletmeler çalmal,
milli ekonomiye katk sunulmal, kendi
ekonomimizi her açdan yaratmalyz”
eklinde konutu.
Teknolojinin, kabiliyetin, yetenein
her eyin Türkiye’de ve Türk insannda
da olduunu ifade eden Gökta, “Yeter
ki yatrmcnn, i adamnn, esnafn,
üreticinin, imalatçnn, önü açlsn ve
deerlendirilsin. Ülkemizin kaynaklar
da gitmesin. Paras ve ekonomisi içerde kalp ekonomik fayda artsn. Fiyat
istikrar salansn. Kalite, güvence, sa-

“Yerli’ye
dönülmelidir.
Yerli sanayici ve
i adam, tüccar,
esnaf, üretici
tevik edilmeli,
desteklenmeli,
kendi öz
kaynaklarmz
kullanlr hale
gelmeli,
Mustafa Gökta
t sonras bakm hizmetleri her açdan
ülkemizin imkânlar ile yaplsn” dedi.

hale yasas tümden
deimeli
hale yasasnn tümden deimesi
gerektiini ifade eden Gökta, “hale
yasas yerli maln kullanm, üretimi
açsndan batan aa yenilenmeli, res-

mi kurum ve kurulularn tamam yerli
maln tercih etmeli. Gayret sarf etmeli.
Bunun için yerli maln, üretimini, yerli
sanayiciyi, yerli otomobili, yerli tat,
yerli demirba, yerli araç ve gereci,
yerli hizmet almn tevik eden maddeler ihale yasasna konmal. Devlet dairelerindeki makam araçlar dahil, tüm
hizmet araçlar, yerliden yana tercih
edilmeli” dedi.
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“OSBÜK gücünü kanundan alyor”
Organize Sanayi Bölgeleri
Üst Kuruluu (OSBÜK)
Bakan Mahmut Ylmaz
ve Genel Sekreter Ali
Yüksel, Ostim OSB’yi
ziyaret etti. Ylmaz, bir süre
önce yaplan genel kurul
dolays ile Yönetim Kurulu
Bakan Orhan Aydn ve
yeni OSB yönetimini tebrik
ederken, Ostim Gazetesi
adna yöneltilen sorular da
yantlad.

O

SB Üst Kuruluu Bakan
Mahmut Ylmaz OSB’lerin
hzla deien koullara göre
yeni sorunlarla karlatklarn ve
bunlarn çözümü için üst kurulu
olarak çalma yaptklarn söyledi.
OSB’lerin
Yap
Denetim
mevzuatna ilikin yeni düzenleme,

öteden beri devam eden imarla
ilgili kimi sorunlara ek olarak,
doalgaz tüketimi, elektrik tüketimi
ve enerji ithalatna ilikin sorunlar
yaadklarn söyledi.
BOTA’n daha özel bir kurulu
nitelii
kazanmas
gerektiini
vurgulayan OSBÜK Bakan, ayrca

enerji sektörünün özelletirilmesi
ile sanayicileri zora sokacak olas
koulara kar EPDK kurallarnn
olumasn önererek, “Enerjide
bütün tasamz dünya sanayicileri
ile bizim sanayicilerimizin ayn
yatlardan enerji kullanabilmesi,
rekabet anslarnn yüksek olmasn
temin etmek. BOTA kamu kuruluu
niteliinden daha özel bir konuma
geçerse dünya koullarnda doalgaz
ithal etme ansmz olabilir” diye
konutu.
Ylmaz unlar söyledi:
“OSBÜK olarak doalgaz irketini
kurduk. Lisans aldk, ancak kullanm
usul ve esaslarna (KUE) göre enerji
ithalatnda çok büyük zorluklar
olduunu, uygulamann zor olduunu
görüyoruz. Bunun almas ve daha
sempatik hale getirilmesi lazm,
rekabet hzlansn ve biz veya baka
bir kuruluta gaz getirebilsin. Bunun
dnda görüyorsunuz elektrikte hzl
bir özelleme var. Gelecekte EÜA
da özelletirilecek. Özelletirmelerle
yatlar TEDA yatlarnn da altna
inmeye balad. Gelecekte EÜA’IN
elektrik santralleri de özelleecek. Bu
esnada eer devletin manipülasyonu
varsa bunlar ortadan kalkacak. Burada
da tekelleme ile ilgili endieler var.
Büyük sermayelerle tekelleme olur ve
onlarda kâr esas alrlarsa sanayicilerin
buralardan elektrik almas zorlaabilir.
Bunun için enerji piyasas düzenleme
kurulunun kurallarnn daha belirgin
olarak ortaya çkmas lazm ve piyasa
aktörlerinin rollerinin imdiden iyi
tayin edilmesi lazm.”
IV.Enerji Zirvesi
Van’da yaplacak
Bakan Ylmaz, sanayide elektrik
kullanmna ilikin mevzuattan
kaynaklanan birtakm sorunlar

olduunu da belirterek bunlarn
Van’da
yaplacak
“IV.Enerji
Zirvesi”nde ele alnacan vurgulad.
Ylmaz, “Kongreye EÜA’tan,
TEDA’tan, EPDK’dan uzmanlar bu
konularda bilgi versinler diye de davet
ediyoruz. Onlar da bu konuda OSB
yöneticilerine, sanayicilere doyurucu
bilgiler vereceklerdir.”
OSBÜK Çevre Zirvesi
de düzenleyecek
Avrupa Birlii (AB) üyelik
müzakerelerinde çevre balnn
açldn hatrlatan OSBÜK Ba-kan
Ylmaz, Çevre Bakanl ile birlikte
önümüzdeki günlerde OSB’leri de
yakndan ilgilendiren çevre mevzuatna
ilikin ‘zirve’ düzenleyeceklerini
bildirdi.
Ylmaz,“Hemyatrmlaryönün-den
hem de youn sanayilemenin olduu
yerlerdeçevreninmuhafazasyönünden
çevre bakanl ile yapacamz
çalmalar etaplarn almasnda büyük
fayda salayacak. Sanayicilerimiz
bu konuda büyük yaptrmlarla
karlamaktan korku-yorlar. Çünkü
büyük maliyetlerden bahsediliyor.
Burada devlet de birtakm maliyetlere
katlanacak.Kaynaklarnaslsalanacak.
Bu konularn açkla kavuturulmas
gerekecek.”
OSBÜK gücünü kanundan alyor
OSBÜK’ten ayr olarak dernek çats
altnda toplanan OSB’lere nasl bakt
yönündeki soru üzerine ise Ylmaz, bu
grubun da OSB sorunlarnn çözümü
için çaltn, kendilerine kar olup
olmadklarn önemsemediini söyledi. Ylmaz,”Bizim bünyemizde
olmamalar bizi üzüyor. Onlarn doru
yapmadklar düüncesindeyiz. Birlikte
olsak daha büyük güç oluruz. Ama u
açndan bakalm; biz kanunla kurulduk,
gücümüzü kanundan aldk; onlar ise bir
dernek. Ama dernekleri devam ederken
ayn anda bize de katlm olsalar bundan
mutluluk duyarz. Hakl olan zaman
gösterecek. Biz iyi iler yaptmz
düünüyoruz.”
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Kemal ÇEKÜÇ

Savunma
Sanayi,
Offset Kaps
Ve Vali Bey
Fark…

B

u sayda geni yer verdiimiz, “Ekonomilerin Gizli
Kahraman: Savunma Sanayi” balkl yazy umarz
ilgi ile okursunuz.

O makaledeki anlatmla; “Savunma, güvenlik ile ilgili kavramlarn tümünü içinde barndran bir olgudur. Kap kilitleri,
su geçirmez kumalar, uzaya atlan dev füzeler, hedeflerini
kaçrmayan akll bombalar ve her biri birer teknoloji harikas uçaklar da birer Savunma Sanayi ürünleridir… Savunma
Sanayini bir ‘Ölüm Endüstrisi’ olarak lanse etmek hakkaniyet içinde bir tanmlama olmaz. Çünkü günümüzdeki birçok
büyük bulu ve günlük hayatmzn vazgeçilmez öelerinden
pek çou Savunma amaçl aratrmalarn sonucunda ortaya
çkmlardr. Bu konuda kolumuza taktmz Quartz kol
saatlerinden notebook bilgisayarlara dek binlerce örnek
verilebilir. Çünkü Savunma Sanayi temelde bir ARGE
(Aratrma-Gelitirme) endüstrisidir.”
Son zamanlarda savunma sanayi ve dolays ile Savunma
Sanayi Müstearl (SSM) kümelenme, offset, yerliletirme
gibi kavramlarla savunmann dndaki sektörlere de ilham
verici söylemlerde bulunuyor. Bakentte yaplan TSK
Sergisi, zmir Serbest Bölgede gerçekleen Küresel Havaclk
Uzay Ve Offset Konferans, Ostim Savunma Sanayi Kümelenmesi etkinlikleri, Erzurum’da yaplan ‘Savunma Sanayi
Teknolojik Geliime Etkileri’ konferans gibi gelimeleri
sayabiliriz.
Savumada KOB paynn artmas ve yerliletirme çabalar
içinde ‘offset’ kavram da arlkla ilenen bir konu. Offset,
yurt dndan yaplan kamu almlar veya ihale sonucu yabanc firmalarca gerçekletirilen kamu yatrmlar sebebiyle
ülkemizden çkan dövizin telafisi amacyla, ihaleyi kazanan
yabanc firma tarafndan ana ihale anlamasna ek olarak
verilen taahhütlerdir. Bu taahhütler, ihaleyi açan ülkeden
yaplacak ihracat, ihaleyi açan ülkeye yönelik yabanc
sermaye yatrmlar, ortak yatrmlar, teknoloji transferi,
lisans ve know-how transferleri, kalifiye igücü yaratmak
amacyla, masraf ihaleyi kazanan yabanc firmaya ait
olmak üzere salanan yurt içi ve yurt d eitim imkanlar,
Ar-Ge çalmalar ve yatrmlar ile dier döviz kazandrc
hizmet ve ilemleri içerebilir.
SSM uzmanlarnn sunumlar aracl ile gündeme gelen
offset sisteminin sadece askeri deil, (belki daha da yaamsal) sivil alanlar da ilgilendirdii anlalyor.
Devletin yetki ve sorumluluunu tayan idari üst kadrolarn ise “offset” kavram ve sistemini ilk kez duyuyor olmalar
da anlalr gibi deil. Bu alandaki fikir öncülüünü yapp,
bürokraside bilinç yaratmak da görülüyor ki Savunma
Sanayi Müstearlna kalyor.
Bu ayki kapak konumuzu Ankara Valisi’nin Ostim ziyareti
ve bu ziyaret çerçevesinde söyledikleri oluturdu. “Artk
Ankara’y konualm” diyen Vali Alaaddin Yüksel’in 40
yllk yöneticilik deneyimi, Anadolu sevgisi ve çalma azmi
mesaisini “Ankara’ya verme” yönünde buluuyor. Bu Bakentlinin uzun süredir arzulad Ankara Valisi portresidir…
Yazy bir haberi ve bir makaleyi özellikle okumanz
önererek bitirmek istiyorum. Biri ‘Çevre ve Tüketici Haklar
Koruma Dernei’ nin ‘yerli üretim devlet tarafndan benimsenmeli’ haberi, dieri yazarmz A. Çnar’n ‘uyursan
ölürsün’ balkl yazs.
Çnar’n yazs öyle bitiyor:“Dilim varmyor söylemeye ama
biz belki de gerçekten uyuduk ve kim bilir belki de uyanmak
için artk çok geç!”
Birçok alanda nasl derin uykularda olduumuz kesin.
Ama umarz uyanmak için çok geç deildir…
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Hayal et, hedef koy, çal
TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu, TOBB ETÜ’de örencilerle
bulutu. Gençlere ‘giriimcilik’ konulu bir konferans veren
Hisarcklolu, baarnn formülünü; “Önce hayal etmek, sonra
hedef koymak ve çok çalmak” olarak verdi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birlii Bakan Rifat Hisarcklolu TOBB Etü Üniversitesinde düzenlenen ‘giriimcilik’ konulu koneferansta gençlere hitape etti. Hisarcklolu, “bütün mesele kendinizeöz güveniniz
olacak ve sizden akll insanlarla
çalmaya bakacaksnz” dedi.
Hisarcklolu, TOBB ETÜ’deki
konumasnda unlar söyledi:
“Bu devirde giriimci olmak
için tek lazm olmayan ey para.
Bakn geçmite paraya ihtiyaç
vard. Ama bugünkü çada artk
paraya ihtiyaç yok. Teknolojiyle beraber para kazanma usulleri
o kadar deiti ki… Facebook’u
kuran arkadamz 17 yandayd.
Serveti neydi? Sadece bilgisayar.
Peki sizin var m bilgisayarnz?
u anda gelmi olduu noktada
400 milyon kiiye ulam ve rmasnn deeri, bir bilgisayardan
15 milyar dolara gelmi. u anda
kaç yanda? 24. skoçyal bir iadam , ölünce mezar tama unu
yazn diyor: “Burada kendisinden
daha akll insanlar yannda çaltran bir insan yatyor”. Bütün
mesele kendinize öz güveniniz
olacak ve sizden akll insanlarla
çalmaya bakacaksnz. Ben hep
öyle yaptm. Benim beraber çaltm arkadalarmn hepsi benden akll haberiniz olsun.

“Giriimci olmak için önce
hayal etmeye ihtiyaç var”
Giriimci olmak için önce hayal etmeye ihtiyaç var. Hiçbirey

insann hayal gücü kadar hür deildir. Bunu hiçbir zaman unutmayn. Hiçkimsenin karamad
alan orasdr. Onun için hayal gücünüzü çaltrmanz lazm. Bakn
Kristof Kolomb hayal kurmasa
Amerika’y kefedebilir miydi?
Macellan dünyann yuvarlak olduunu ispat edebilir miydi? Uçma
hayali olmasa uçak olur muydu?
Elektrik olur muydu? in ba,
özü hayal etmek. kincisi, muhakkak bir hedeniz olmal. Hayali
hedefe dönütürmeniz lazm. Eskiden Türkler için, önce ate ederler sonra nian alrlar diyorlard.
Önce nian alacaz, sonra ate
edeceiz.

“Hedefsiz gemiye hiçbir
rüzgar yardmc olamaz”
Hedefsiz gemiye hiçbir rüzgar
yardmc olamaz. Hayal kuracaksn hedef koyacaksn. Konfüsyus
diyor ki eer aaca çkmak istiyorsan yldzlara trmanmay düün ki, hedene ulaabilesin. Yani
ii yukarda tutacaksn. Hayalinizi
küçük kurmayn, hedenizi küçük
koymayn. Türk özel sektörü olarak
hedef koyduk. Dünyadaki en büyük düz cam üreticisiyiz. Bundan
30 yl önce, dünyaya mal satacaz
denince, aklma annemin çamar
makinesi gelmiti. Bunu mu dünyaya satacaz demitim. Bugün
ama Avrupa’da satlan her 3 beyaz
eyadan, televizyondan birisi Türk
mal.
Bugün bunlarn hepsi gerçekleti. Hayal kurduk ordan hede-

mize ulatk ama baar için bu
yeterli mi ? Hayr. Ne lazm? Çalmak lazm.”

”Giriimcilik için
özgürlük art”
Giriimci olmak istiyorsanz
mutlaka özgürlükçü olmalsnz.
Özgürlüün olmad yerde giriimcilik olmaz. Sonuna kadar
özgürlükçü olmanz lazm. Giriimciliin önüne set çekerseniz
olmaz. Topluma ve insanlara gem
vurduunuzda onlardan üretken
olmalarn bekleyemezsiniz. Ekmeksiz hürriyet, hürriyetsiz ekmek düünülemez. Bu ikisi birbirinin kardeidir. Bir elmann
yarsdr. Nasl hürriyetsiz ekmek
olmazsa, hürriyetsiz üniversite de
olmaz. Buras ne kadar hür olursa
kirler de o kadar güçlü olur. Bu
kürsülerin hürriyeti çok önemlidir. Gerçek sorunlar o zaman konuulmaya balar.”
Birbirimizi ötekiletirmeyelim
Birbirimizi tartmalardan do-lay
öteki diye görüyoruz. Öyle gördükçe birbirimizden uzak-layoruz.
Uzaklatkça da hep beraber kaybediyoruz. Bir araya gelebilirsek
rahmet ve bereketi buluruz. Empati
yapmay ören-melisiniz. Birbirimizi sac-solcu, ba açk-kapal,
Türk-Kürt, alevi-sünni diye dlama
lüksümüz yok. Bu bizim zenginliimiz. Biz 72 milyon birbirimize
sarlmalyz.
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Türkler, ekonomide denetim istemiyor
L
obescan tarafndan 22
ülkede gerçekletirilen
bir aratrma, halkn,
hükümetlerin vergi gelirlerinin
yarsndan
fazlasn kötüye kulla
landklarn
düündüünü
gös
gösterirken
bu ülkelerden
sade
sadece
Türkiye, ABD, spanya ve Avustralya’da hükümetin ekonomiyi denetleme
yetkisin
yetkisinin
artrlmasna kar
çkld
çkldn
da ortaya koydu.

Vergilerinin toplumunun gereksinimleri dorultusunda kullanlmadna inanlarn oran, söz
konusu 22 ülkenin hiç birinde üçte birinin altna
inmiyor. Bu oran, Kolombiya ve Pakistan’da üçte
ikisini aarken en düük olduu ülke spanya’da
yüzde 34 düzeyinde kalyor.

Etkin hükümet beklentisi
Aratrma sonuçlarnn ilginç bir bulgusu da,
vergi konusunda hükümetlere güvenmeyen halk,
yine hükümetin ekonomide daha aktif rol oyna-

masn istemesidir. Bu çerçevede söz konusu 22
ülkede halkn ortalama olarak yüzde 78’i, hükümetin temel gda yatlarnn düürülmesi için önlem almasna destek verirken bu oran, ABD’de
yüzde 50’i ayor. Ankete katlanlarn gda yardmlarna kar çktklar tek ülkenin Almanya’da
olduu belirlendi. Anketin dier dikkat çekici bir
sonucu, küresel ekonominin canlanmasna ramen, tüketici güveninin pek parlak olmamasdr.
yimser olanlarn, kötümserleri, sadece Çin,
Hindistan, Nijerya ve Brezilya’da iyice ayor.
En karamsar tüketiciler ise, ABD, ngiltere ve
Fransa’da görülüyor.

“Prim borçlarnda tefeci faizi alnyor”

T

ürkiye Esnaf ve Sanatkarlar
Konfederasyonu
(TESK)
Bakan Bendevi Palandöken, Ekim ay içerisinde parlamentoya sunulmas beklenen prim
borçlarna dair yeniden yaplandrma teklinde, prim faizlerinin
revize edilmesinin salanmas
gerektiini ifade etti. Palandöken,
“Hükümet bizim dediimizi yaparsa esnafn yüzde 70’i borcunu
nakit öder” dedi.

Bankalar aras faizin yüzde 5 olduunu dile getiren Palandöken,
“Bankalar aras faiz yüzde 5, sen
niye yüzde 25 fazla alyorsun. Tefeci faizi bu. Bunu kaldr. Yeniden
yaplandrmaya git, af yok bunda
yeniden yaplandracaksn ama
ödenebilir bir seviyeye getireceksin. Diyelim ki, esnaf bu paray
yatramad bir sene ii bozuldu. te
siz ekonomik bir krize soktunuz ülkeyi, adam 20 yl yatrd primi bir

ay aksatt diye salk hizmetinden
60 gün yararlanamyor.
Ama sen almad hizmetin bedelini faizi ile istiyorsun” diye
konutu.Sosyal Güvenlik ile ilgili
yeniden bir yaplandrmann art
olduunu ifade eden Palandöken,
“Sadece Sosyal Güvenlik ile ilgili
deil. Çarkn daha iyi dönebilmesi
için ülkenin genelini kapsayacak bir
yaplandrma lazm. imdi düünün
insanlar yannda bir tane kalfa bir

tane çrak çaltrd zaman
isizlik yüzde 30 inecek
diyoruz. Çünkü iletmelerin yüzde 98’i
küçük iletme. Onun
için vergi borcunu
kredi kart borcunu
tat vergi cezasnn
borcunu sen yeniden
yaplandr. Biz borcumuzu ödeyelim” dedi.
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Komisyon çark taksimetreden hzl
ATO Bakan Sinan
Aygün, Ankara’nn
15 ayr bölgesinden,
ATO’nun bir
bankann Kzlay’daki
ubesindeki hesabna
biner TL’lik EFT
göndertti. Sonra
bankalarn ald
komisyonlar, ayn
mesafedeki taksi
ücretleriyle kyaslatt.

A

TO’nun yapt aratrma, bankalarn komisyon çarknn, taksimetreden hzl döndüünü
ortaya koydu. ATO Bakan Sinan Aygün’ün
Ankara’nn 15 ayr bölgesinden ATO’nun bir bankann Kzlay ubesi’ndeki hesabna gönderdii biner

“Bir milyar aç insan”
için imza kampanyas

T

ürkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Bakan Bendevi Palandöken,
Ekim ay içerisinde parlamentoya sunulmas beklenen prim borçlarna dair yeniden yaplandrma teklinde, prim faizlerinin revize edilmesinin salanmas gerektiini ifade etti. Palandöken,
“Hükümet bizim dediimizi yaparsa esnafn yüzde
70’i borcunu nakit öder” dedi.
Bankalar aras faizin yüzde 5 olduunu dile getiren
Palandöken, “Bankalar aras faiz yüzde 5, sen niye
yüzde 25 fazla alyorsun. Tefeci faizi bu. Bunu
kaldr. Yeniden yaplandrmaya git, af yok bunda
yeniden yaplandracaksn ama ödenebilir bir seviyeye getireceksin. Diyelim ki, esnaf bu paray yatramad bir sene ii bozuldu. te siz ekonomik bir
krize soktunuz ülkeyi, adam 200 yl yatrd primi
bir ay aksatt diye salk hizmetinden
inden
60 gün yararlanamyor.
Ama sen almad hizmetin
tin
bedelini faizi ile istiyorsun” diye
iye
konutu.Sosyal Güvenlik ile il-gili yeniden bir yaplandrmannn
art olduunu ifade eden Palan-döken, “Sadece Sosyal Güvenlikk
ile ilgili deil. Çarkn daha iyi
yi
dönebilmesi için ülkenin genelilini kapsayacak bir yaplandrma
ma
lazm. imdi düünün insanlarr
yannda bir tane kalfa bir tanee
çrak çaltrd zaman isizlik
ik
yüzde 30 inecek diyoruz. Çünkü
nkü
iletmelerin yüzde 98’i küçük iletme. Onun için vergi borcunu kredi kart borcunu tat vergi cezasnn
snn
borcunu sen yeniden yaplandr.
r. Biz
borcumuzu ödeyelim” dedi.

TL’lik EFT’lerden, 10 ile 52,5 TL arasnda deien
farkl komisyon ücretleri alnrken, bu komisyonlarn
baz mesafelerde taksi ücretinin birkaç katna ulat
belirlendi.
ATO, Devlet Bakan ve Babakan Yardmcs Ali

Babacan’n bankalar havale ücretlerinin yükseklii
konusunda uyarp, vatandan paray taksiyle götürmesi halinde daha ucuz olacan söylemesinin ardndan
bankalarn komisyon ücretlerini aratrd. Bankalarn,
bankaclk ilemlerinde müterilerinden, bata para
transferleri olmak üzere 100’e yakn isim altnda müterilerinden aldklar ücret, komisyon ve bankaclk
hizmet gelirleri ad altndaki paralar vatandaa havale
geçirttiinin altn çizildii aratrmada, yasal zorunluluklar nedeniyle de birçok ödemeyi bankalar araclyla yapmalar gereken vatandalarn cebinin adeta
bankalarn insafna brakt vurguland.
Aratrmaya göre ATO Bakan Sinan Aygün, önce
Ankara’nn 15 ayr bölgesinden, ATO’nun bir bankann
Kzlay’daki ubesindeki hesabna biner TL’lik EFT
göndertti. Sonra bankalarn ald komisyonlar, ayn
mesafedeki taksi ücretleriyle kyaslatt. Son olarak da
elde ettii sonuçlar Babakan Yardmcs Ali Babacan
ve Bankaclk Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bakan Tevk Bilgin’e bir mektup göndererek bildirdi.
Aygün mektubunda bankalarn para transferlerini “tatl
kar kaps” haline getirdiklerini anlatt. Sinan Aygün,
Babakan yardmcs Ali Babacan’a “Bankalarn ücret
ve komisyonlarn yükseklii, vatanda bankaclk sistemi dna iterek kayt dl özendiriyor” ikayetinde bulundu.

Yüzmilyon dolarlk KOB kredisi
için üç banka el skt

K

OB’lerin orta ve uzun
vadeli nansmana eriim imkanlarn artrmak
amacyla Kalknma Bankas, DenizBank ve Garanti Bankas yeni
bir kredi anlamas imzaland.
Anlamaya göre Dünya Bankas
kaynaklarndan KOB-II projesi
kapsamnda Türkiye Kalknma
Bankas tarafndan salanan fonun
65 milyon dolarlk ksm Garanti
Bankas, 35 milyon dolarlk ksm
DenizBank araclyla kullandrlacak.

Kalknma Bankas’ndan yaplan
açklamaya göre nansman desteinden; çalan says 250 kiiye
kadar olan ve yllk sat tutarlar 20
milyon dolardan az olan iletmeler,
yatrmlarn gerçekletirmek, üretim

aktivitelerinde ve istihdamda art
salamak amacyla faydalanabilecekler. 100 milyon dolar tutarndaki
kredi, 2 yl anapara ödemesiz olmak
üzere toplam 5 yl vadeli olarak kullandrlacak.

TEPAV: Toparlanan büyük irketler
yatrm konusunda temkinli

T

ürkiye Ekonomi Politikalar Aratrma Vakf
(TEPAV), 2008 krizinden olumsuz etkilenen büyük
irketlerin toparlanmaya baladn, ancak özellikle yeni
yatrmlar konusunda temkinli
davrandklarn belirledi.
TEPAV Ekonomi Çalmalar tarafndan hazrlanan “2008
Krizinden Bugüne: Büyük irketler Hala Temkinli” balkl
politika notu yaymland. 2008
küresel krizinden Türkiye’deki
irketler kesiminin performansnn çok olumsuz etkilendiini ve irketlerin bilançolarnda

kayda deer bir daralma yaandn açklayan çalmada,
“2009 ylnn son çeyreiyle
birlikte bilançolarda yaanan
söz konusu daralma yerini toparlanmaya brakmaktadr. Ancak, gerek dünya piyasalarnda
gerekse Türkiye’de söz konusu
toparlanmann yatrmlara yansmad ve irketlerin gelecei öngörememelerinden dolay
temkinli davrand tartlmaktadr” denildi. Yaplan analiz
nda, ilk olarak görece büyük irketlerin, 2008 ylnn
son çeyrei ile birlikte krizden
gerek karllk gerekse satlar

açsndan kötü etkilendiklerine
dikkat çekilen bilgi notunda,
iletme sermayelerinin eridii
ve ilk etapta stok biriktirdikleri
vurguland. 2009 ylnn ikinci yarsyla beraber irketlerin
stoklarn erittiklerine iaret
edilerek, satlarn artrarak toparlanmaya baladklar vurguland.
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KOSGEB’ten iletmelere

‘destek’ tantm

O

STM’li
iletmelere
Haziran 2010 itibari ile iletmeler yararna sunulmaya balanlan
KOSGEB’in yeni destek programlar tantm gerçekletirildi.
OSTM Danmanlk ve Eitim
Merkezi tarafndan gerçekletirilen seminer organizasyonuna
youn talep gösteren OSTM’li
iletmeler destekler hakknda
“desteklerin amac, desteklerden
kimlerin nasl yararlanabilecei,
destek limitleri ve
ödemelerin nasl
yaplaca” gibi bir çok konuda
detayl bilgi aldlar. Yaklak
130 iletme yetkilisinin katld

seminer programnda katlmclar ayn zamanda destekler ile
ilgili sorularna da cevap alma
imkan buldular.
Daha önceki destek programlarna göre iletmelerimiz için
kullanlmas çok daha kolay
ve ilevsel hale getirilen KOSGEB Destekleri, özellikle proje
odakl ve ibirliklerine yönelik
destek programlar
ile
iletmelerimizin birçok ihtiyacna çözüm
üretebilecek.
Gerçekletirilen seminerde
destek programlarnn tantmn
yapan KOSGEB OSTM letme Gelitirme Merkez Müdürü

Mehmet Tezyeti, yeni destek
programlar için eriimin oldukça kolay hale getirildiini
ve bürokrasinin en aza indirildiini söyledi. Tezyeti, ayrca
iletmelerin desteklerden faydalanabilmeleri için ilk etapta
“KOSGEB Veri Taban Bilgi
Formu” aracl ile bavuru
yapmalar gerektiini ve sonraki süreçler de uzmanlarnn
yönlendirmeleri dorultusunda
gerekli çalmalarn süratle tamamlanabileceini belirtti.
KOSGEB’in yeni destek
programlar kapsamnda aadaki balklar yer alyor;
1.KOB Proje Destek Program
2.Tematik Proje Destek Program
3.birlii-Güçbirlii
Destek
Program
4.Ar-Ge, novasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Program
5.Giriimcilik Destek Program
6.Genel Destek Program
Söz konusu destek programlar iletmelerimiz için
fuar ve yurtd i gezilerinden stihdam ve Test Analiz
ve Kalibrasyona kadar birçok
konuyu kapsyor. Yeni destek
programlar kapsamnda ayrca Kümelenme çalmalarna
yönelik ve Enerji Verimlilii
Destei gibi Ülke ve Bölgemiz stratejileri dorultusunda
hazrlanm destek programlar da mevcut.

On milyon emekli promosyon bekliyor

E

mekliler,
memurlarn
bankalardan ald brüt
maalarnn yüzde 60’
kadar olan promosyonun kendilerine de verilmesini istedi.
Türk Emekli-Sen Genel Bakan Osman Özdemir, 9.5 milyona
yakn emeklinin hükümetten
promosyon müjdesi beklediini belirterek, “Memurlara yüzde 60 veriliyor, ama biz yüzde
50’ye de razyz. SGK bizim
sorunumuzu çözsün” dedi.
Türkiye’de 1 milyon 800 bin
memur emeklisinin, 5.5 milyon
içi emeklisinin, 2 milyona yaknda BA-KUR emeklisinin
olduunu ifade eden Özdemir,
“Sosyal Güvenlik Kurumu’na
balandk biz, kurum bünyesinde birletirildik. Emekli
sand,SSK, BA-KUR SGK
bünyesinde birletik. Bu nedenle SGK bizim için bankalarla anlamal” diye konutu.

SGK’dan yllk maa olmak
üzere 75 milyar TL’nin çktn, bunlara hastane ve ilaç paralar da eklenince, kurum tarafndan 205 milyar TL’nin bankalara
yatrldn ifade eden Özdemir,
büyük paralarn bankalara yattn, ancak kendilerine hala promosyon verilmediini belirtti.
“Bankalar 1-2 TL
promosyon verelim diyor”

Bankalarn emeklilere 1-2
TL kadar promosyon vermek
istediklerini ifade eden Özdemir, “Utanmyorlar m bunu
söylemeye. Bizim bankada
maa çektiimiz zaman kalan
paramz bu parann 3-5 kat.
Bunu mu geri vermek istiyorlar
bize. Yani bizim istediimiz,
bize de hiç olmazsa maamzn
yüzde 50’si promosyon olarak
verilsin. Bu para aylara da bö-

lünebilir veya 3 ayda bir de verilebilir. Biz bunda da mutabk
kalrz” dedi.

Firma Ziyaretleri
ve 54. Avrupa
Kalite Kongresi

Arzu AKAY

E

kim ay programmza
birlikte göz atalm:
18 Ekim’den itibaren
her hafta bir sokakta Ostim
firmalarna misafir olacaz.
Geçmi yllardaki
ziyaretlerimizde “bizi
nasl bilirsiniz?”i sorduk
esnaflarmza; bu yl,
ayn soruyla daha önce
ulaamadklarmzn kaplarn
çalacaz. Her giriimcinin
fikrini not alp, programn
sonunda puzzle’n bitmi
haline bakacaz.
Bizler, yani Ostim çalanlar
hem tek tek, tane tane
firmalarn içinde, sahada
olmak durumundayz;
hem de Ankara’ya, sonra
Türkiye’ye ve sonra dünyaya
“neler oluyor” demeliyiz.
Be yllk Ostim yaammda
üzerimde hissettiim gerçek
bu.

Burada olmak u demek;
-Elektriin birim fiyatn
bilmelisin,
-Yamur yadnda hangi
sokakta kanal sorunu
yaanyor bilmelisin,
-Hangi cadde üzerindeki
asfaltn onarlmas gerekiyor
bilmelisin,
-Hangi firma ne i yapar
ezbere bilmelisin ki, i
getiren ziyaretçileri, proje
için çalan örencileri 2
dakika içinde doru firmaya
yönlendirebilesin,
-Mühendissen gerektiinde
bir teknisyenin/teknikerin el
becerisine sahip olmalsn;
gerektiinde ise yaplan
ileri yabanc heyetlere
aktarabilecek bir yabanc dile
sahip olmalsn,
-Mevzuat takip etmelisin,
hatta mevzuat kaynakl
sorunlarn çözümü için
mevzuat deiikliklerinde var
olmalsn,
-Alannla ilgili ulusal/
uluslar aras konferanslar,
seminerleri, eitimleri, fuarlar
takip etmelisin, bunlara itirak
etmelisin.
Ostim haritasn bir insan
vücudu gibi düünün: Yollar,
elektrik-doalgaz hizmetleri,
imar plan salkl olmak
durumunda ki gövde salkl
olsun. Bir bana gövdenin
salkl olmas yeterli deil,
beyin gelitirilmeli. Yerli
üretimin önünü açan
her organizasyonda yer
almal, konuyla ilgili baz
organizasyonlara ise öncülük
edilmeli.
Uluslar aras temsillerde
Ostim konuturulmal,
firmalarn tamam kendi
özverisi olan o kadar geni

örnekleri var ki, bize yalnzca
bunu aktarmak düüyor. Srf
firma tecrübelerini aktararak
dahi pek çok temsilde göz
doldurmak mümkün oluyor.
Birim olarak bu ayki
programmzda öncelikle
sizleri dinlemek var,
yine Ekim ay içinde
zmir’de düzenlenecek
olan 54. Avrupa Kalite
Kongresi’nde ise sizlerle
birlikte yürüttüümüz ortak
çalmalar sunacaz.
TSE’nin organize ettii
kongreye ngiltere, Amerika,
Belçika, Portekiz, Rusya,
Macaristan, Almanya… gibi
ülkelerden Kalite Yönetim
Sistemini önemseyerek
uygulayan pek çok farkl
kuruluun sunumuna yer
verilecek. Bu organizasyonda
yabanc ülke katlmclarna
ve Türkiye’den katlan pek
çok kurulua Ostim’de
Müteri Memnuniyetini
salamak için Kalite Yönetim
Sistemi standartlarnda
yürüttüümüz çalmalar
aktaracaz.
Gelecek sayda kongre
izlenimlerini aktarmak ve
görümek üzere….
ÇOK OKUMALI
iir ve Psikiyatri Kavanda,
Özgür Yaynlar, Prof.Dr.
Yusuf ALPER
Sanat ile psikiyatri arasndaki
iliki uzun yllardr tartlan
bir konudur. Psikiyatriye
en çok eletiri bilinçd
malzemeyi çok önemseyen
ve çok kullanan kesimden
gelmektedir. Aslna baklrsa
gerçek bir sanatçnn,
yaptna kimin nasl, niye
baktn pek umursamadn
söyleyebiliriz.
ZLEMEL
Genç Osman, Ankara Devlet
Tiyatrosu
Yazan: Turan OFLAZOLU
“nsanln üstün bir anlaya
yükselmesi, ancak büyük
birinin batmasyla olur bazen.
Halkn gecesine Tanr’nn
uzatt, yeni tutumu bir
mealedir bu ölüm.
Yüz bin güne birden
k salsa,onun kadar
geniletemez bilinç
ufuklarn...”
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Serbest bölgelerdeki
istihdam 45 bini at

Türkiye’deki iletmelerin
yüzde 90’ küçük ölçekli

T

ürkiye’de, Temmuz 2010
itibariyle Türkiye Esnaf ve
Sanatkarlar Konfederasyonu’na
bal, 491 meslek dalnda kaytl 1
milyon 920 bin 466 esnaf ve sanatkarn
olduu tespit edildi. Bu rakam, 1 ila
9 içi çaltran iletmelerin, toplam
iletmelerin içerisinde yüzde 89.12’lik
bir paya sahip olduunu gösterdi.
TESK 18. Olaan Genel Kurulu
ÇalmaRaporu’nda,1ila9içiçaltran
iletmelerin, toplam iletmelerin yüzde
89.12’sini oluturarak en yüksek paya
sahip olduklarn belirtti. Raporda, bu
iletmelerin büyük bir çounluunun

T

ürkiye’de bulunan 19 serbest
bölgede Temmuz ay itibariyle
45 bin 398 kii istihdam edildi.
En çok istihdam toplam istihdamn
yüzde 35.3’ünü kapsayan Ege Serbest
Bölgesi’nde yaand. D Ticaret
Müstearl
verilerinden
yaplan
hesaplamalara göre,
Türkiye’de bulunan 19 serbest
bölgede Haziran ay itibariyle 45 bin 398
kii istihdam edildi. Geçen yln Temmuz
ayna göre bu yln Temmuz aynda
istihdam says yüzde 3 artt. stihdam
edilenlerin yüzde 35.3’ü Ege Serbest
Bölgesi’nde, yüzde 14’ü Bursa Serbest
Bölgesi’nde, yüzde 11’i ise Mersin

esnaf ve sanatkar iletmesi olduu
belirtildi.
Küçük ve Orta Büyüklükteki
letmeler’in (KOB) toplam istihdamn yüzde 76.7’sini, toplam
yatrmlarn yüzde 26.5’ini, toplam katma deerin yüzde 38’ini
oluturduu
belirlendi.
Ayrca
KOB’lerin toplam ihracatn yüzde
10’unu oluturduklar ve toplam
kredi hacminden yüzde 25’lik bir pay
aldklar tahmin edildi. Bu pay içinde
ise esnaf ve sanatkar iletmelerinin
kullandklar kredilerin orannn
yüzde 5 civarnda olduu belirlendi.

Serbest Bölgesi’nde istihdam edildi. Ege
Serbest Bölgesi’nde geçen yln Temmuz
aynda istihdam edilen 12 bin 982 kii
bu yln ayn dönemine göre yüzde 35
artarak 16 bine yükseldi. Bursa Serbest
Bölgesinde anlan dönemde geçen yln
ayn dönemine göre yüzde 3’lük bir art
yaanarak istihdam edilenlerin says 6
bin 369 oldu. Toplam istihdamn yüzde
11’ini oluturan
Bursa Serbest Bölgesinde ise geçen
yln Temmuz ayna göre istihdam
edilenlerin saysnda yüzde 19.6’lik
bir düü yaand. Bölgede istihdam
edilenlerin says 4 bin 981’e dütü.

Atilla ÇINAR

acinar@etik.com.tr

O

STM’in 17 Austos 2010’da
düzenlenen geleneksel iftar
yemeinden sonra, yemee
katlanlar NEFES filminin balangç
bölümünü birlikte izlediler. Filmin
balangç bölümünde çok sk yinelenen
‘uyursan ölürsün’ sözleri o akam
orada bulunan kalabalk grubu da bir
kez daha derinden etkiledi.
Filmin balangç bölümünün
izlenmesinden sonra protokol
konumalarna geçildi. Hem devletin
üst seviyeden yetkilileri hem de
sanayicilerin temsilcileri konumalarnda
üzerine basa basa dediler ki:
Uyumamalyz, ülkemizin, dolaysyla
da çocuklarmzn gelecei için duyarl
olmalyz. Çünkü gerçekleri anlatan
NEFES filminin de çok iyi anlatt gibi
uyursak ölürüz.
Yaplan bu konumalar dinlerken
ülkemizde son yllarda olup bitenleri
düündüm:
Örnein 1990’l yllarn banda Et
ve Balk Kurumu’nun özelletirilmesi
gündeme geldiinde gerçekten
uyumayan baz kii ve kurumlarmz
bu özelletirmeye kar çkm, ancak
seslerini fazla duyuramamt. O günlerde
özelletirme rüzgarlar öyle sert esiyordu
ki, ‘özelletirip kurtulmazsak ölürüz’
duygusu ortama neredeyse tümüyle
hakimdi. O zaman dilimi içinde,
uyumayanlarn sesleri özelletirme
rüzgarlarnn derin uultusu arasnda
kaybolup gitti ve Et ve Balk Kurumu
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Uyursan ölürsün!

Makina Mühendisi

özelletirildi. Ankara’nn ortasndaki
kötü koku da gitmiti. imdi Et ve Balk
Kurumu’nun yerinde büyük ve modern
alveri merkezi var ve bu al veri
merkezinde ithal et de satlyor!
Bizlerin, büyük alveri merkezlerinin
renkli reyonlarnda serbest piyasa
ekonomisi ve küresellemenin büyüsüne
kendimizi kaptrdmz süreçlerde,
ülkemizdeki büyükba ve küçükba
hayvan says yar yarya azalm.
Çocuklarmz Avrupal bir çocuun ylda
tükettii etin onda biri kadar et tüketir
duruma gelmi.
Demek ki, Et ve Balk Kurumu
özelletirilirken uyumamalymz, yoksa
ölürmüüz.
Sonra sessiz sedasz Tavukçuluk
Enstitüsü ortadan kayboldu. Tavukçuluk
Enstitüsü’nün olmas gereken yerlerde
imdi lüks konutlar yükseliyor.
Tavukçuluk Enstitüsü mehur ku gribi
sürecinde biraz hatrlanr gibi oldu
ve uyumayan bazlar bu durumu

sorguladlarsa da, artk geriye dönüü
olmayan bir yolda ilerleniyordu.
Sonra Seydiehir Alüminyum
Tesisleri de, kurumun devlet elinde
verimsiz çalt, çiftlik haline geldii
propagandas yapldktan sonra
özelletirildi. Bilmiyorum daha m iyi
oldu? Ama bir mühendis olarak unu
söyleyebilirim: Alüminyum, özellikle
de nitelikli alüminyum stratejik bir
malzemedir. Örnein uçak yapmak için
nitelikli alüminyuma sahip olmak arttr.
Dünyann en mükemmel uçak tasarmn
da yapsanz, eer uygun malzemeniz
yoksa ya da uygun malzemeyi bir
yerlerden temin edemezseniz uçanz
yok demektir. Türkiye gibi bir ülkenin
uçak yapamamasnn maliyeti ise, bir
alüminyum tesisini zararna iletmenin
maliyetinden çok daha fazla olabilir.
Hadi Seydiehir Alüminyum Tesisleri
verimli çalmad için özelletirildi.
Peki ya TELEKOM’a ne denmeli,
TÜPRA’a, Ereli Demir Çelik’e ne
denmeli. Onlar pekala verimlilii yüksek

ve karl iletmelerdi. Ama ite özelletirme
rüzgar esmeye bir balad m durdurmak
mümkün olmad. Kukusuz bu süreçlerde
özelletirmelerden nemalanan ve
propaganda dnda hiç de bir ey
üretmeyen bir kategori de ortaya çkyor
ve giderek uyumayann tepesine binecek
kadar güçleniyor.
Sonuç olarak, çocuklarmzn temel
protein kayna olan etin salanaca
hayvanlar çoaltamaz, temel besin
maddelerini Et ve Balk Kurumu gibi kar
amac gütmeyecek iletmeler yoluyla
ucuz ve salkl biçimde evlerimize
ulatramazsak, çocuklarmz protein
eksiklii nedeniyle iyi geliemeyebilir.
Sonuç olarak, alüminyum cevherini
nitelikli alüminyuma, demir cevherini
nitelikli çelie dönütüren fabrikalarmz
olmaz ise, sanayimiz malzeme sknts
çeker ve ölebilir.
Demek ki her ne pahasna olursa
olsun sahip olmak zorunda olduumuz
alt yaplar birer birer avuçlarmzn
arasndan kayp giderken bu gidie kar
çkanlar, yani uyumayanlar haklym.
Ancak tüm bu yaananlar, hakl
olmann da tek bana ie yaramadn
anlatmyor mu?
Dilim varmyor söylemeye ama biz
belki de gerçekten uyuduk ve kim bilir
belki de uyanmak için artk çok geç!

8

EKM 2010

ORGANZE SANAY GAZETES

Vali Yüksel OSTM’den seslendi:
Ankara’y konualm
“imdi yaplmas gereken Ankara’y konumak, destekleyici
modellerle Ankara’y daha ileriye götürmektir. Biz Ankara
Valisi ve mülki idare ekibi olarak; kamu kurulular olarak,
bu heyecan duyarz. Kazandklarn bu ülkeye harcayp
yatrm yapan Ankara’nn müteebbislerinin sanayicilerinin
emrindeyiz. Sizinle beraber koacaz ve açk olacaz.
Ankaral sanayici ve iadamlar ile bulumalarmzda adam
gibi davranacaz, samimi ve ibitirici olacaz.”

A

nkara Valisi Alaaddin Yüksel
Ostim’i ziyaret etti. Ostim’in
geliim sürecini, yaplanmasn ve çeitli projelerini dinleyen Yüksel, “Orhan Bey anlatyor. Onun anlattklar bir iletmeler manzumesi deil,
ortada bir yürek var. Ostim nedir, derseniz Ostim bir yürektir, dünya ile bulumaya çalan bir yürek” diye konutu.
Ostim Yönetim Kurulu üyeleri ve
Ostim’deki sivil toplum örgütlerinin
temsilcilerine hitap eden Vali Yüksel,
Türkiye’nin sanayi ve kalknma hamlesini balatma sürecini özetleyerek
Ankara’ya yönelik izlenimlerini, gördüü potansiyeli dile getirdi. Yüksel, “imdi yaplmas gereken Ankara’y konumak, destekleyici modellerle Ankara’y
daha ileriye götürmektir” dedi.
“Dünyann yaad her türlü trende
ve risklere ramen bu ülkede yatrm
yapma dikkatini ve hasletini gösteren,
vatan sevgisi ile Ostim’in güzel yürekli
müteebbislerini ve onlarn seçkin temsilcileri ile sanayici ve i adamlarn selamlyorum. Ben bir yönetici olarak her
günümüzün dolu geçmesini istiyorum.
Üç olay gerçekleirse umudum artar.
Bunlardan birisi güne aaç dikmekle
balarsam kendimi yeni domu gibi
hissederim. Okul açlna katlmsam;
ama özellikle görev yaptm yerlerde
sanayi bölgesi geziyorsam sanayicilerin heyecann paylayorsam deiik ve
verimli bir gün yaadm hissederim.
Bugün o günlerden biri. Orhan bey anlatyor. Onun anlattklar bir iletmeler
manzumesi deil, ortada bir yürek var.
Ostim nedir, derseniz OSTM bir yürektir, dünya ile bulumaya çalan bir
yürek. Az saman içinde neler anlatt. Orhan Bey yuttu dünyay adeta.
Bugün
Ostim’de,
Kazan’da,
Sincan’n herhangi bir yöresinde ite
Polatl da, Antalya’da da, Balkesir’de,
Gaziantep’te Denizli’de, Kayseri’de,
Konya’da her yerde Anadolu’nun insanlar ayaa kalkt ve dünya yarna
balad. ükürler olsun bugün bu yarta
varz. Bugün artk diri duruyoruz. Heyecanmz iyi muhafaza etmek. Yaplanlarla geçmile gelecek arasna köprü
kurmak, durum muhakemesi yaparak
hiç durmadan komak. Mükemmeliyetin sonu yok. Dünya ve akl gerçeklerini
kullanacaz. çinde bulunduumuz ül-

keni ihtiyaçlarn inceleyip, onlar belirleyip, yan yana getirerek medeni alemde
bulunacaz. Ankarallarla üç aydr birlikte çalyorum. O günden bu yana herkesle bulumaya, bütün Ankarallarla el
ele tutumaya, ortak aklda buluma ve
ortak akl yaratmaya, takm çalmasnda o takmn bir oyuncusu olmaya gayret
ediyorum. Ankara’da müthi bir dinamikler manzumesi var. Müthi bir Ankara
ile kar karyayz. Yani artk Ankara’y
konualm. Anadolu’daki birçok il hzla
deiiyor, geliiyor. Ancak Ankara’nn
kendi potansiyelini deerlendirip, bölgesel
kalknmasn yeterince gelitiremediini
de görüyoruz. Burada hiçbir ehrin sahip
olmad kadar akademik bir zenginlik
var. Daha önce yan yana gelmeyen sanayici ile üniversitenin bir araya geldiini
görüyoruz. Aslnda her üniversite sanayi
ibirlii bir teknokenti ifade ediyor. Ostim
olarak burada tabelasz yüzlerce teknokent oluturmusunuz. Müthi bir Ankara.
Türkiye’de kaplarn halkla buluturan bu
kadar çok ehir üniversitesi yok. Ankara
üniversiteleri Ankaral ile buluan ve onlarn ihtiyaçlarn kefetmi, balklarn iyi
koymu üniversitelerimiz var. Birçok vilayette konuulmayan eyler bu olgular. Öte
yandan i, a meselesini en iyi çözebilecek
ve bana göre Cumhuriyet tarihinin planl
kalknmadan sonra baard en önemli
projelerden bir tanesi Organize Sanayi
Bölgeleri üretimidir. Kim ne derse desin;
yönetim yaplanmalar, altyap ihtiyaçlar,
yaygnlklar, yer seçimleri, tartlabilir
ama, Cumhuriyet Türkiye’sinin en doru modellerinden biri OSB’lerdir. imdi

Anadolu topraklarnda 40 yldr görev
yapan birisi olarak OSB’lerde müthi
bir Ankara ile karlatm söylemek
zorundaym. nanlmaz bir heyecan var.
Gittiim her yerde kurduklar OSB’yi
heyecanla anlatan Ankarallar var. imdi yaplmas gereken bunlar konumak, destekleyici modellerle Ankara’y
daha ileriye götürmektir. Biz Ankara
valisi ve mülki idare ekibi olarak; kamu
kurulular olarak, bu heyecan duyarz.
Kazandklarn bu ülkeye harcayp yatrm yapan Ankara’nn müteebbislerinin sanayicilerinin emrindeyiz. Sizinle
beraber koacaz ve açk olacaz. Ankaral sanayici ve iadamlar ile bulumalarmzda adam gibi davranacaz,
samimi ve ibitirici olacaz.”

Aydn: “Çalmalarmz
Ankara’y da Türkiye’yi de
ilgilendiriyor”
Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn ilin en büyük mülki amiri olan Vali’yi
Ostim’de sanayicilerin arasnda görmekten onur duyduklarn belirterek, “Yaptmz çalmalarn çou Ankara’y ilgilendiren, Türkiye’yi ilgilendiren konular.
Ostim’i aan konular” dedi.
Aydn, Vali Alaaddin Yüksel’in bilgilendirilmesi amacyla yaplan toplantda
unlar söyledi:
“Valilik bizim için önemli bir makam. Bu makamn sanayi bölgeleri ile
yakn temasta olmasn önemsiyoruz.
Biz Ostim olarak kendi imkanlarmzla
bir eyler yapma çabas içindeyiz. Valimizi Ostim’de görmek heyecanmz
ve motivasyonumuzu yeniledi. Ostim
Ankara’daki sanayileme kavramnn
balangç okulu. Ankara Kalknma Ajansnn bir üyesi olarak bölgemizin topyekun kalknmasna yönelik ilgimiz ve bu
yönde projelerimiz var. Üniversitelerle
enerji, savunma sanayi, i makineleri ve
medikal sektörlerinin gelimesine yönelik
ibirliklerimiz ve ortak projelerimiz var.
Yaptmz çalmalarn çou Ankara’y
ilgilendiren, Türkiye’yi ilgilendiren konular. Ostim’i aan konular. Ostim’de oluturduumuz kümelenme faaliyetleri dört
balkta toplanyor. Ancak bu yapt

Ostim
Meseleyi
Yakalam

V

ali Yüksel, önümüzdeki zaman diliminde organize sanayi bölgelerinin, sanayici
ve iadamlarmzn karlaabilecei
en ciddi olaylarn banda küresel snmann neden ve sonuçlar meselesi ile
enerji olacan söyledi.
Yüksel,
“Enerji
meselesini
Ankara’da önümüzde tutacaz. Enerji artk medeni alemde toplumlarn
namus deerleri farkldr ama yirmi
sene sonra toplumlarn namus deerleri farkl olacaktr. Enerji bir toplumun
namusu haline gelecektir” dedi.
Yüksel, Ostim’in bütün anlattklarnn hepsinin kendisini yakndan
ilgilendirdiini ancak, yenilenebilir
enerjiye yönelik yapt çalmay çok
anlaml bulduunu belirterek öyle
dedi:
“Ostim’in gönderdii tüm broürleri inceledim. Burada bir ey beni çok
ilgilendirdi. Yöneticilerin ne kadar
öngörü sahibi olduunu, yani bu konudaki alglama kabiliyetlerinin ne kadar
yüksek olduun görebiliyoruz. Bütün
bunlar anlatp da bana eer enerji çeitlendirmesini, ve de enerji uygulamanz anlatmasaydnz genel anlamda
enerji verimlilii dediimiz konudaki
düüncelerinizi paylamasaydnz yerinizde saydnz düünebilirdim, ama
siz bana göre meseleyi yakalamsnz.
Problemi imdiden görmüsünüz. Binanza yeil bina demisiniz.”
mz çalmalar üniversite-sanayi ibirliinin gündemini oluturdu. Geçtiimiz
Haziran aynda yaplan üniversite sanayi
ibirlii kongresinin ana temas kümelenme oldu. Bu kongre srasnda talepler
üzerine Türkiye’nin dier bölgelerindeki
kümelerle birlikte Anadolu Kümeler Birlii platformunu oluturduk. Mersin,
Eskiehir, Bodrum, Denizli, Adyaman
gibi bölgelerdeki kümeler bir araya geldi, AKP adyla bir platform kurdu. Bu
çalma ile iyi bir rüzgar oluturuldu.
Biz Ostim olarak bölge ve ülke kalknmasna katk verecek oluumlarda yer
alyoruz. Deneyimlerimizi aktaryoruz.
Çalmalarmzn Ankara için de önemli olduunu düünüyoruz. Ostim Ankara Kalknma Ajansn’da da üye olarak
temsil ediliyor. Bizi layk gördükleri
için teekkür ediyoruz. Ostim’in sade
küçük iletmelerden oluan bir sanayi
bölgesi deil ayn zamanda operasyonel gücüyle kalknma konusunda da
kafa yoran bir organizasyon olduunu
belirtmek istiyorum.”
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“Ankara’da turizmi konumamak gaflet ve dalalet”
A

nkara gibi bir yerde kültür ve turizmi konumamann “büyük bir
ga et ve dalalet” olduunu söyleyen Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, “Bir
gün göreceksiniz, herkess Ankara’y
görmek isteyecek, bu kenti görk. Göremek bir ayrcalk olacak.
k” dedi.
meyenler çok üzülecek”
Ankara’y turizm kenti yapmak
n ve yol
için turizm politikalarn
macyla yaharitasn belirlemek amacyla
plan Ankara Turizm ve Tantma
Konseyi Toplants’nn ikincisi Anksel bakankara Valisi Alaaddin Yüksel
lnda yapld. “Dün, dün de kald
cancazm, Ankara’da yeni eyler
konuacaz” diyen Vali Yüksel
enti marka
açl konumasnda kenti
unun ortak
haline getirmenin yolunun

akldan geçtiine vurgu yapt. Ankara gibi
bir yerde kültür ve turizmi konumamay
ga et ve dalalet olarak deerlendiren Yüksel, “kincisini yaptmz bu toplantda, bu
ie emek verebilecek herkes var. Böyle
bir sektö
sektörde ‘Ben de varm’ diyebilmek
için ortak
or bir akl oluturulmal. Önce
yol ha
haritasn belirleyeceiz. Ankara turizm
turi
plannn bugün yapacaz.
Bugün ççok önemli. Ankara için önemli
eyler ya
yapacaz. Ankara’nn bütün dinamiklerini harekete geçirmek istiyoruz.
t
Sanayi ve tarm
gibi kollarda da planlarmz olacak ama öncelii bu yüzyla damtu
ga vuran turizme
vereceiz. Ankara gibi
bir yerde kkültür ve turizmi konumamak
ga et ve ddalalettir. Burada akil insanlar
ve kanaat öönderleri ile Ankara’nn turizm
geleceine yön vereceiz” dedi.

Ostim OSB Genel Kurulu yapld Ankara’nn Bakent oluunun 87. yl
O
A

stim Organize Sanayi
Bölgesi Genel Kurulu 30
Eylül’de yapld. Genel
kurulda yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile OSBÜK temsilcileri
seçilirken, Orhan Aydn yeniden
OSTM Yönetim Kurulu Bakan
oldu.
2010 Haziran aynda yaplmas
gerekirken, OSB yasasndaki yeni
düzenlemeye göre Sanayi ve Ticaret Bakanl tarafndan ertelenen
ve 30 Eylül 2010 Perembe günü
Ostim Çrak Eitim ve Öretim
Vakf’nda yaplan genel kurul yeni
oluan delegelerle gerçekletirildi.
Divan
Bakanln
Stk
Öztuna’nn yapt toplantda yönetim kurulu faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu, çalma
raporu ve 2010 bütçesi müzakere
edilip, oylanarak kabul edildi.

Genel Kurulda yaplan seçimler
sonucu OSB Yönetim Kurulu Orhan Aydn, Stk Öztuna, A.Mithat
Ertu, Ufuk Bayraktar ve Yaar
Özelge’den olutu. Denetim Kuruluna ise Süleyman Eser ve Behzat
Zeydan seçildi.
Genel Kurula, haziran ayndaki
OSB yasa deiiklii hükümlerine göre Ostim OSB snrlar içinde olup genel kurullarn yapan ve
yasaya uygun olarak OSB delegelerini belirleyen site temsilcileri
katld.
Genel Kurul sonras konuan
Bakan Aydn, delegelere ve çalanlara teekkür ederken, yeni dönemde de hizmet anlaylarndan
taviz vermeyeceklerini, Ostim’in
baars için çalacaklarn vurgulad.

nkara’nn bakent oluunun 87. Yldönümü Ankara
Rixos Otel’de düzenlenen
bir resepsiyonla kutland. Törende
Ankara’ya katk sunan isimlere “Seymen Büyük Ödülleri” verildi. Resepsiyonda bir konuma yapan Ankara
Valisi Alaaddin Yüksel, devletinin
milletiyle bölünmez bütünlüünü ve
al bayran yüceliini yüreinde hisseden Ankarallarn bugün son derece anlaml bir günü heyecanla idrak

ettiklerini ifade ederek, Ankara’nn
bakent oluunun 87. yldönümünün
Ankarallara ve devlete kutlu olmasn diledi.
Vali Yüksel, dünyada bulunan
bütün devletlerin bakent kabulünün siyasi kararlarla olduunu belirterek, “Ankara’nn bakent olarak
kabulü tamamen bir tarihi süreci ifade etmektedir” dedi. Resepsiyonda,
Ankara’ya katks olanlara ilk kez
bir ödül verildi.

TÜRKYE’NN LK VEREN
SENDKASI MESS, 51. YILINDA

M

ESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikas)’in
kuruluundan bu yana,
farkllaan bir dünya ve Türkiye’de
yayoruz. Tüm bu yllar içerisinde
siyasi, ekonomik, teknolojik, kültürel
ve demograk koullarda köklü deiimler, sçramalar ve gelgitler yaand.
MESS tüm bu deiimlerin içinden süzülerek bugüne geldi. lkelerinden ödün vermeden kendini yeni
gelimelere uyarlayabildi. Büyük
deneyimler biriktirdi. Bu birikim
yalnzca içi sendikalar ile iveren

örgütleri arasndaki çelikili ilikiyi,
karlkl yarar salayan bir ibirliidiyalog-uzlama ilikisine dönütürme deneyimiyle snrl deildir. Çalma yaamnn bütün ekosisteminde
etkin olma çabasnn zengin tecrübe
ve kazanmlarn da içermektedir.
MESS çok çeitli kaynaklardan
beslenen bir kurulutur. Kamu yönetimi, özel sektör, sivil toplum kurulular, ülkemizin kir hayatnn yaratc
kiileri ve uluslararas örgütlerle örenen ve öreten bir iliki içindedir.
Bundan sonraki yllarda da MESS,
içisiyle, ivereniyle, içi sendikalaryla, siyasi ve sivil toplumla birlikte,
gelecee güvenle bakarak insanln
esenlii için çalmaya devam edecektir.
Sayglarmla,
Aytül ANLAR

MESS Basn,Yayn ve
Halkla likiler Müdürü
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YÜKSEL: Ahilii çocuklara da anlatalm
23. Ahilik Haftas bakentte düzenlenen çeitli
etkinliklerle kutland. Ulus Atatürk Antna çelenk
konulmas ile balayan ilk gün kutlamalar hafta
boyunca devam etti. Ankara Konya Sokakta bulunan
Esnaf Sanatkarlar Odas binasnda düzenlenen ilk
törende ahilik kuruman yönelik deerlendirme
konumalar yapld.

A

nkara Valisi Alaaddin Yüksel de, ‘Ahilik’ kavramnn
Osmanl’nn temel kurum-

larndan olduu vurgusunu yaparak
toplum bilimcilerin bu kavram anlamakta zorlandklarn anlatt. Bugün
müteri memnuniyeti ve tüketici haklar kavramlarnn Osmanl’da yüzyllar öncesinden Ahilik kurumu çats
altnda kurumsallatn anlatan Vali
Yüksel, “Osmanly 62 yl ayakta tutan güç nedir? Topraklarnn genilii
mi, ordusunun gücü mü? Hazinesinin
zenginlii mi? Asla deil. Bir üçgen
var; bir tarafnda Ahilik, bir tarafnda
esnaf, bir tarafnda devlet. te onlar
ayakta tutan güç budur” diye konutu.
Bugün iktisat uzmanlarnn dahi bu
sistemi alglamasnn mümkün olmadn belirten Yüksel, Osmanl’da birçok padiah ve valilerin birer meslek
erbab olduunu ifade ederek, ‘tüketici
haklar’ kavramnn Ahilik müessesinin içinde olduunu anlatt.

Yüksel devamla öyle dedi:
“Ahilik kurumunda esnafn uymas gereken kurallar vardr. Örnein buday öüten deirmencilerle ilgili kurallar vardr.
Hiçbir deirmenci telekli, kanatl hayvan
besleyemez. Niye? Çünkü deirmen sahibi
tavuk bekliyorsa, gelen buday çuvalndan
tane alr da, sebepsiz zenginlemeye urar
diye. Daha bunun gibi birçok tüketicileri
koruyan kurallar koymutur.imdi yaplmas gereken u. Ahilik kurumunu gelecek
yldan itibaren böyle bir çat altnda birbirimize anlatmayalm. Bu anlattklarmz
çocuklar duysun. Onlara ulaalm. Otursun
ve düünsünler; atasnn, ceddinin dünyaya
hangi müesseselerle egemen olduunu görsün. Atasna ceddine sayg duysun, gurur
duysun.”
Ankara’daki ilk gün Ahilik kutlamalarnda Ulus meydannda Ahilik pilav datlrken, semen gösterileri düzenlendi.
Daha sonra 23.Ahilik Haftas Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde Ortaöretim örencileri arasnda yaplan iir ve
kompozisyon yarmalarnda dereceye
giren örencilere ödülleri verildi. Geleneksel hale gelen Ahi Pilav datm ise Ulus’ta bulunan Atatürk Ant
önünde ve Güvenpark’ta halkn çok

büyük ilgisi ve katlm ile gerçekleti.
Ahilik haftas kutlamalar kapsamnda
Ostim’deki meslek eitim merkezindeki toplantda da Ahilik kültürü üzerine
konumalar yapld.

Hak ile sabr dileyip bize
gelen bizdendir.
Akl ve ahlâk ile çalp
bizi geçen bizdendir.

Ahilik Nasihati
Harama bakma , haram yeme,
Haram içme.
Doru, sabrl, dayankl ol.
Yalan Söyleme.
Büyüklerinden önce söze balama.
Kimseyi kandrma, kanaatkar ol.
Dünya malna tamah etme.
Yanl ölçme, eksik tartma.
Kuvvetli ve üstün durumda iken
affetmesini, hiddetli iken yumuak davranmasn bil ve kendin
muhtaç iken bile bakalarna
verecek kadar cömert ol.

Siteler’de çalan says 50 binlere dütü
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu(TESK) Genel Bakan Bendevi Palandöken, Ankara’nn mobilyaclar sitesinde daha önce 150 bine yakn çalann, 20 bin i yerinin olduunu belirterek, sitelerde bugün iletme saysnn 15
bine, çalan saysnn ise 50 binler civarna dütüünü ifade etti.

O

rtadou ve Balkanlarn
en büyük üretim ve istihdam merkezi olan Ankara Sitelerde bulunan mobilyac
esnafnn sorunlarna acil çözüm
beklediini Palandöken, “Ankara
Siteler tekrar Ortadou’nun cazibe merkezi haline getirilmeli.
Dikimevi-Siteler aras rayl sistem
kurularak ulam kolaylatrlmaldr. Avrupa’da talya’y yakalama
hede olan mobilya sektörümüzün
Ortadou ve Balkanlarn en büyük
mobilya üretim üssü olan Ankara

Mobilyaclar Sitesinin sorunlarnn çözümü için Konfederasyon
olarak gerekli görümelere baladk” diye konutu.
Ankara Sitelerin eski günlerini
aradn belirten Türkiye Esnaf
ve Sanatkarlar Konfederasyonu
Palandöken, konuya ilikin yapt açklamada, “Bakn daha önce
150 bine yakn çalan, 20 bin
i yeri olan 7 bin dönüm üzerine
kurulu ülkemizin en büyük mobilya üretim merkezi Ankara Siteler
büyük bir markayd. Ama bugün

iletme says 15 bine, çalan
says 50 binler civarna düerek
küçülmütür” dedi.
Rayl ulam sistemlerinin kurulmas ve sosyal alanlarn geniletilmesi durumunda siteler tekrar
eski günlerindeki gibi cazibe merkezi haline geleceini ifade eden
Palandöken, “Esnaf i yaparsa,
yarataca sinerjiyle 2009 ylnda
400 bin dolar olan ihracat bir milyar dolara çkarabilecek üretim
gücü vardr” diye konutu.
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Kamu yöneticileri KOB dünyasnda
Aralarnda Yenimahalle ve Keçiören Kaymakamlar
ile baz genel müdürlerin de bulunduu kamu kurumu
yöneticilerinden oluan Uluslararas Yöneticiler
Dernei (YÖNETDER) üyeleri Ostim Organize Sanayi
Bölgesini gezerek çeitli etkinliklere katldlar.

Nuran nci
SSM Daire Bakan

O

stim OSB Bakanlnn davetlisi olarak OSB yönetim binasnda
bir araya gelen yaklak 25 kiilik

YÖNETDER üyelerine savunma alann-

daki kamu d almlarnda uygulanan
offset yöntemi hakknda Savunma Sanayi Müstearl (SSM) Sanayileme
Daire Bakan Nuran nci ve Offset
ube Müdürü Dinçer Batrbek tarafndan sunum yapld. nci, sunum sonras
katlmclarn konuya ilikin sorularn
yantlayarak, SSM’nin ‘offset’ kavramna yönelik kamuoyunu ve kamu yöneticilerini aydnlatmay amaçlayan pek çok
etkinlik yaptn ve bu çalmalara deva
edeceini vurgulad.
OSTM Yönetim Kurulu Bakan
Orhan Aydn’n da Ostim’in tantm ve
kümelenme projelerine ilikin süreçleri,
elde edilen somut kazanmlar ve gelecee yönelik hede erini anlatt. Dernek
üyeleri daha sonra OSB yöneticileri ile
birlikte Ostim’de Dizayn Makine, OSP
ve Ostim ODTÜ TEKNOKET’te bulunan DIGITECH rmasn ziyaret edip,
faaliyet konularna ilikin bilgi aldlar.

TOBB Üniversitesi
hocalaryla Ostim’de

O

stim OSB eletirme organizasyonu çerçevesinde TOBB öretim üyeleri Rektör Prof. Dr. Ziya Altunbaak’la birlikte
Ostim’de inceleme yaptlar. TOBB ETÜ öretim
üyeleri grubu Osb yönetimi ve rmalarla bir araya
gelerek Makine ve Mühendislik Bölüm faaliyetlerine ilikin sunumlar yapp, rmalar ziyaret ettiler.
OSB toplant salonunda Ostim’in rekabet analizi sonras oluan kümelenme projeleri hakknda
OSTM Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn’n
sunumundan sonra Rektör Altunbaak da söz alarak Ostim’in üniversite sanayi ibirlii yönünde
somut ve kararl admlar attn, buna sanayici ve
esnaf kuruluu TOBB’un kurduu bir üniversite
olarak ilgisiz kalamayacaklarn söyledi. Öretim
üyelerinin maa artn özel sektöre yönelik yaptklar projeleri de dikkate alan bir sistem kurduklarn belirten Altunbaak, ibirlii yaplabilecek
alanlar Ostim’in üretim ve ihtiyaç analizini de yaparak somut hale getireceklerini, oluturulan küme
projelerinde yer alacaklarn söyledi.
Daha sonra TOBB-ETÜ Öretim Üyeleri uzmanlk alanlarna ilikin sunum yaptlar. Bu kapsamda Savunma ve Enerji alannda Prof. Dr. Ünver
Kaynak, Elektrik-Elektronik bölümünden Doç. Dr.
Kahraman Güçlü
Köprülü, Bilgisayar
Bölümünden Doç.
Dr. Erdoan Dodu, Endüstri Bölümünden Prof. Dr.
Ömer Saatçiolu,
Mikro ve Nanoteknoloji Bölümünden
Prof. Dr. Saleh Sultansoy kendi alanlar, örnek proje ve
müteri kurumlar
hakknda bilgiler
verdiler.

Toplantya Katlan Yöneticiler:
Kenan Çiftçi (Yenimalle Kaymakam),
Mustaf Güler (Keçiören Kaymakam),
Hicabi Ece (KK Üyesi) , smail Destan
(Saytay Üyesi), smet Duman (TCDD
Genel Md. Yardmcs), Bekir Akbay
(Tarm Kredi Kooperati eri Ankara Bölge Müdürü), Ali Yüksel (OSBÜK Genel
Sekreteri), Adnan Yalçn (Türkiye Kalknma Bankas Genel Müdür Yardmcs), M.Zeki Adal (Tapu Kadastro Gen.
Md), Mehmet Arif Adl (TÜBTAK

Bakan Yardmcs), Kamil Klç (ASK
Genel Müdürü), Mahmut Emirdoan
(ASK Genel Müdür Yardmcs),
Mahmut Ball (SGK Hukuk Müaviri), Nahit Bingöl (PTT Bölgesel Gen.
Md. Yrd.), Ömer Duman (Maliye Bakanl Muh. Gen. Md.), Ünal Taylan
(Maliye Maliye Bakanl Genel Md.
V.) akir Z. Özgül (TETA Genel
Müdür Yrd.), Hamit Akça, Salim Koar (Petrol leri Genel Müdl. Genel
Md. Yrd.), Muharrem Özdoan (DMO
Genel Md. Satnalma Daire Bk.)

Ankara Ak Parti yöneticilerinden ziyaret
Ak Parti Ankara l
Bakanl ‘l Sanayi
Komisyonu’ adyla
bir komisyon kurdu.
Komisyon ilk ziyaretini
Ostim’e yapt.

A

k Parti Ankara l yönetiminin kurduu ‘l Sanayi Komisyonu’ Ostim’i ziyaret
etti. l Bakan Yardmcs Sabahattin
Korkmaz’n bakanlnda OSTM
OSB yöneticileri ile bir araya gelen
heyet OSB’nin çalmalar hakknda
bilgi aldlar. Heyet ayrca Ostim’in
geliim süreci ile ünlü
Türk giriimcisi Nuri
Demira’n giriimcilik, meslek ve düünce hayatn anlatan
sunumlar izlediler.
Ak Parti Ankara
l Yönetim Kurulu
Bakan Yardmcs
Sabahattin Korkmaz,
üniversite-sanayi ibirlii kavram gibi,
siyasetçi sanayici ibirliinin de olmas
gerektiini belirterek,
“siyasetçi sanayiciyi
dinlemeli ki doru
politikalar
üretsin,
ürettii politikalar
test edebilsin” dedi.

Ak Parti l Bakan Yardmcs
Sabahattin Korkmaz

Korkmaz unlar söyledi:
“Ostim’in sunumlarnda skça duyduumuz üniversite sanayi ibirlii
sözcüünün çartrd gibi biz de
siyasete balarken siyaset-üniversite
ibirlii kavramndan yola çkarak,

siyaset akademisini kurmutuk. Bu
düünceyi gelitirerek sanayici ve
siyasetçinin de buluup ibirlii yapmas gerekir. Siyasetçi eer sanayici
ile ibirlii yaparak politikalar oluturmazsa Türkiye, bölgesi için doru politika üretemez. Bu nedenle Ak
Parti Ankara l Yönetimi olarak “Sanayi Komisyonu” adyla bir çalma
grubu oluturduk. Burada Ostim’in
kuruluundan bu yana geçen süreci
dinledik. Biliyoruz ki Ostim yönetiminin gelecee yönelik plânlar, proje ve projeksiyonlar var. Onlar da
daha geni bir zamanda saha gezisi
de yaparak örenmek isteriz. Ayrca
bu tür ziyaretlerle iktidar mensubu
olarak izlediimiz politikalarn yanklarn, deerlendirmesini de bizzat
gözleme ve ölçme frsat veriyor.”
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Ekonomilerin Gizli Kahraman:
H

er geçen gün yeni oyuncularla
karlatmz ve Yeni Ekonomi olarak adlandrdmz youn rekabet ortamnda, Uzak Dou’dan
balayarak, önce Rusya’y etkileyen
kriz, içinde bulunduumuz günlerde
bata Türkiye ve Arjantin olmak üzere
bir ksm gelimekte olan ekonomileri
de vurmutur. Söz konusu kriz bölgesel
olarak deerlendirilse de, bata ABD

SAVUNMA SANAY
olmak üzere Avrupa ve dier gelimi
ekonomilerde büyük bir durgunluk beklentisine yol açmaktadr. ABD Merkez
Bankas (FED), yaklaan felaketi önleyebilmek amac ile sürekli olarak faiz
indirimi yapmakta, ABD Hükümeti ise
vergi indirimleri ile ekonomideki durgunluu amaya çalmaktadr.

Tüm bu gelimeler yetmezmi gibi
bir de 11 Eylül saldrs ile trmanan
gelimeler ve uluslar aras ilikilerdeki belirsiz dönem, tüm i dünyas için
adeta bir karabasana dönümek üzeredir. ABD’nin 11 Eylül saldrlarna
kar gösterdii tepki ve izledii politikalar dünya borsalarnda karamsarla

ve düülere yol açarken yalnzca savunma irketlerinin hisselerinin artt
dikkatlerden kaçmamtr. Peki nedir
Savunma Sanayi? Savunma sadece silah sistemleri ve patlayc maddelerle
mi snrldr? Bu sektörün görünmeyen
yüzünde neler yaanmaktadr?

projeleridir. Günümüzde bir sava uçan gelitirmek, asgari 18-20 Milyar
Dolar tutarnda bir harcamay gerektirmektedir. ABD Hava Kuvvetleri için
tasarlatlan F-22 uçandan sadece 335
adet sipari verildii için, her bir uçan
birim maliyeti 180 Milyon dolara ulamaktadr. Ancak yine ABD ve ngiliz
ordular için gelitirilen F-35 uça ise
imdiden 3.300 adetlik bir sipari ald için birim maliyet 30 Milyon dolara
dümütür. Bu nedenle artk ülkeler ve
irketler tek balarna ARGE faaliyetleri yerine konsorsiyumlar oluturarak
tasarmlar gerçekletirme yoluna gitmektedirler.

Kanuna’na dayanarak ileri teknoloji
üreten 35 rmay özel koruma altna
alm ve antitröst yasalar kapsamnda
tutmutur. Karakteristik olarak bir savunma irketi aslnda bir ARGE, kalite
kontrol ve montaj irketidir. irket bir
ürünü çok sayda nitelikli mühendis
çaltrarak tasarlar, test eder ve sistemi oluturan parçalar yan sanayiye
imal ettirir. Daha sonra yan sanayi rmalarndan gelen parçalar kl krk yaran bir kalite kontrol sürecinden geçirerek monte eder ve sistemi oluturur.
Bu nedenle herhangi bir silah sisteminin bir üreticisi varm gibi görünse de
aslnda yüzlerce, binlerce irili ufakl
irketin ortak ürünüdür.

TEKNOLOJK GELMELERN ARDINDA
‘ÖLÜM TEKNOLOJS’ M VAR?

S

avunma, güvenlik ile ilgili kavramlarn tümünü içinde barndran bir olgudur. Kap kilitleri,
su geçirmez kumalar, uzaya atlan
dev füzeler, hede erini kaçrmayan
akll bombalar ve her biri birer teknoloji harikas uçaklar da birer Savunma Sanayi ürünleridir. Günümüzde
Savunma Sanayinin tüm dünyadaki
cirosu 780 Milyar Dolardr. Bu pazarn %45’i ABD, %18.5’u ngiltere,
%16’s Fransa, %5.4’ü Rusya, %3.3’
srail, %2.2’si Çin ve %1.6’s Almanya tarafndan karlanmaktadr. Baka
bir deyile 7 ülke Dünya Savunma Pazarnn %92’sine hükmetmektedir. Bu
rakam son yllarda oldukça küçülen
bir pazardr aslnda. Çünkü souk savan ardndan tüm Dünyada Savunma
bütçeleri oldukça kslm ve Savunma irketleri zor günler yaamlardr.
Bunun sonucu olarak çok sayda irket
birlemek zorunda kalmlardr. (Boeing/McDonnell Dougles, Lockheed/
Martin Marietta, Northrop/Grumann)
Ancak 11 Eylül sonrasnda bu durumun deieceini söylemek bir kehanet olarak alglanmamaldr.
Ancak Savunma Sanayini bir ‘Ölüm

Endüstrisi’ olarak lanse etmek hakkaniyet içinde bir tanmlama olmaz. Çünkü günümüzdeki birçok büyük bulu
ve günlük hayatmzn vazgeçilmez
öelerinden pek çou Savunma amaçl
aratrmalarn sonucunda ortaya çkmlardr. Bu konuda kolumuza taktmz Quartz kol saatlerinden notebook
bilgisayarlara dek binlerce örnek verilebilir. Çünkü Savunma Sanayi temelde bir ARGE (Aratrma-Gelitirme)
endüstrisidir. Savunma alannda gerçekletirilen bir bulu daha sonra srasyla Sivil Havaclk ve Otomotiv endüstrilerini izleyerek ucuzlamakta ve
sonra günlük hayatmza girmektedir.
50 yl önce ABD’de ordu mevcuduna
oranla ARGE/Üretim/Tedarik gibi etkinliklerle uraan sivil çalan oran
%3 iken günümüzde sivillerin bu oran
%30’lara çkmtr. Tahmin edilecei
gibi ARGE çalmalar çok pahal bir
süreçtir. Hele ARGE aamas sonucunda üretilecek ürün adeti düükse,
bu büyük harcama kalemi astronomik
rakamlara ulamaktadr.
ARGE harcamalarnn büyüklüünün en somut örnei ABD’nin yeni
nesil sava uçaklar olan F-22 ve F-35

ABD 1993 ylnda Savunma Yetki

SAVUNMA SANAY TÜRKYE ÇN
BR UMUT III MI?

D

ünyada 780 Milyar dolar olan
yllk savunma endüstrisinde 9
Milyar dolarlk savunma bütçesi
ile Türkiye önemli bir oyuncudur. Ülkemiz savunma harcamalar toplam pazarn %1.15’ini kapsamaktadr. Tüm dünyada souk savan ardndan savunma
harcamalar kslrken ne yazk ki ülkemiz bunu baaramamtr. Bunun temel
nedeni dünyadaki 16 scak ve sorunlu
bölgeden 13 tanesinin snrlarmz yaknnda olmasdr. Ayrca komularmzn

savunma harcamalar da bu iyimserlie
ülke olarak katkda bulunmamza olanak
vermemektedir. Türkiye’nin GSMH’nin
4.2’sine karlk gelen savunma harcama
oran, Suriye’de 7.2, Irak’da 6.8, ran’da
6.5, Ermenistan’da 8.2, Yunanistan’da
4.2, Bulgaristan’da da 3.7 dir. Tüm bunlara ramen dünyada kii bana 180
dolar olan savunma harcama miktar ülkemizde 120 dolardr. Baka bir deyile
harcadmz para milli gelirimize oranla
yüksek, ancak rakamsal olarak düüktür.

Türkiye’nin savunma harcamalarn
kstlayamamasnn bir dier nedeni de
1985’lere dek TSK’nn ihtiyaç duyduu
teçhizatn, dost ülkelerden hibe yoluyla
alnan kullanlm ve faydal ömrünü doldurmu sistemlerden olumasdr. TSK
envanterinde hala 1950 ve 1960’lardan
kalan silah ve teçhizat varken komularmzn edindii modern silahlar karsnda bütçe ksntlarna gitmek hiç de
gerçekçi deildir.
Yukardaki rakamlara ramen ülkemizin savunma sanayinde büyük bir dengesizlik söz konusudur. Türkiye satn ald
silah sistemlerinden sadece %21’ini yurt
içinden, kalan %79’unu ise yurt dndan
salamaktadr. Hedef ksa vadede bu
rakam %40-%60 oranna getirmektir.
Türk Silahl Kuvvetlerinin (TSK) önümüzdeki 25 yl için 150 Milyar dolarlk

araç ve gerece ihtiyac vardr. Ülkemiz
dünya savunma pazarnda %1.15 pay
alrken, silah ihracatnda paymz sadece %0.1’dir. Bu dengesizlii kapatmann tek yolu mümkün olabildiince çok
rmann Savunma Sanayine girmesi ve
ihtiyaçlar karlamas iken, savunma sanayi konusunda faaliyet gösteren rma
says son derece azdr.
1974 ylna kadar hemen hemen hiçbir atlm yaplmam olan bu sektörde,
ilk kprdanmalar ABD silah ambargosu ile balam ve 1985 ylnda SSM ve
SSDF’nin kurulmas ile hareketlenmitir. Türkiye darya en çok savunma
ihalesi veren NATO ülkesidir. Yllk
NATO ihalelerinin %25’i ülkemiz tarafndan verilmektedir. Çünkü yurt içinde
bu ii yüklenecek yeterli savunma irketi
yoktur.
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Türk Savunma Sanayine bir bak

T

ürkiye, Suudi Arabistan, ABD ve Msr’n
ardndan Dünyann 4.
silah ithalatçsdr. Türkiye’yi
5. Olarak srail izlemektedir. Ancak
ABD ve srail ayn zamanda dünyann
1. Ve 5. Silah ihracatçlar olduklar için
bütçe dengelerinde büyük bir art deer
vardr.
Ülkemizde Savunma Sanayi olarak ele
alnabilecek alt ekonomik grubun yllk
cirosu 4 Milyar dolardr. Bu rakamn
%56’s yurt içi, %26’s TSK ve %18’i
yurt dna satlmaktadr.
TSK de ihtiyaçlar önceden belirlidir. Bu
ihtiyaçlar Türkiye Milli Askeri Stratejisi
(TÜMAS) kapsamnda planlanarak tedarik edilir. Strateji dahilinde ihtiyaç duyulan silah ve araç gereçler için bir plan
hazrlanr. Stratejik Hedef Plan (SHP)
olarak adlandrlan bu plan10 yllk bir
dönemi kapsar. SHP’de TSK’nin ihtiyaç
duyduu bütün malzeme ve kalemler yer
alrlar. Daha sonra SHP’yi oluturan bu
ihtiyaç kalemleri, eldeki bütçe imkanlarna baklarak yeniden düzenlenir. On
Yllk Tedarik Plan (OYTEP) ad verilen bu plan çerçevesinde ihtiyaçlar temin
yoluna gidilir. Baka bir deyile SHP evdeki hesap, OYTEP çardaki durumdur.
OYTEP’ler her iki ylda bir yeniden gözden geçirilirler. OYTEP’ler kapsamnda
yer alp ihale aamasna gelen almlarda

çeitli ödeme kaynaklar kullanlrlar.
Bunlar Milli Savunma Bakanl (MSB)
bütçesi, Savunma Sanayi Müstearl
(SSM) kaynaklar ve Savunma Sanayi
Destekleme Fonu (SSDF), Özel Ödenekler (Bedelli askerlik), TSK Güçlendirme
Vakf kaynaklar ve d kredilerdir. Türkiye uzun bir süredir çok acil bir ihtiyaç
deilse yurt dndan ve dost ülkelerden kullanlm veya hizmet d sistem
kabul etmemektedir. MSB bütçesinin
%49’u silah/teçhizat/malzeme almlarna, %19’u sefer stoklarna, %25’i iletme/bakm giderlerine ve %7’si inaat i-

lerine ayrlmaktadr. Sonuç olarak eldeki
kt olanaklarla en iyisi yaplmaya çallmaktadr. Ancak geçtiimiz yl OYTEP
uygulama oran %28’de kalmtr. Kriz
nedeniyle ertelenen 32 projenin toplam
bedeli 19.5 Milyar dolardr.
Bir silah ya da araç/gereç ülkemizde 3
yöntemle alnr. Bunlar :1. Yurt dndan
dorudan alm 2. Teknoloji transferi ile
ortak üretim 3. Milli irketlerden tedariktir. Yurt dndan dorudan almlarda da
4 kriter göz önüne alnr. 1. Silah veya
malzemenin performans 2. Fiyat 3.
Teknolojisi 4.Offset.

Burada Offset çok önemli bir frsattr.
Offset, satn alnan malzeme ya da hizmet bedelinin belirli oranndaki ürünün,
Türkiye’den yurt dna ihraç edilmesi
anlamna gelir. Halen bu oran Toplam
proje bedelinin %30’udur. Bu oran proje kapsamnda ithal edilecek ürün bedelinin %50’sinden de az olamaz. Baka
bir deyile her savunma projesi belirli
orandaki Türk sanayi ürünün satc irket
tarafndan yurt dna ihraç edilmesi anlamna gelmektedir.
TSK’nin ihtiyaçlar ‘Milli Olmas Zorunlu’, ‘Kritik’ ve ‘Dier’ olarak 3 kategoride toplanr. Bunlardan ‘Milli Olmas Zorunlu’ ürün ve hizmetlerin satn alnaca
rmalarn %100 Türk sermayeli olmas
gerekir. te tam bu noktada ilginç bir
tartma balar ‘Milli’ nedir. Sermayesi
%100 Türk olan bir irkette ya yönetim
yabanc uyruklulardan oluuyorsa, ya da
en azndan yabanc uyruklular yer alyorsa, o irket yine de ‘Milli’ olarak nitelendirilecek midir. Ya da u anda ülkemiz savunma sanayi açsndan çok büyük
baarlara imza atan Neta, FNSS, TEI,
TAI, Thomson-Tekfen ve Aydn Yazlm
gibi yabanc ortakl ama yerli irketlerin
durumu ne olacaktr? Sorun sadece baz
bilgisayar yazlmlarnn nitelikleri ile ilgili ve ‘devlet srr’ kapsamnda ise bu
tür bir kstlama gerçekci midir?
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Hedef: KOB’lere daha çok pay

S

avunma sanayi yüksek kar içeren
bir sektördür. Bunun temel nedenlerinden biri alclarn sadece ordu
olmasdr. Baka bir deyile sipari says son derece snrldr. Birim maliyetler
yüksektir. Gereksinim duyulan yüksek
ARGE harcamalar için kar paynn yukarda tutulmas zorunluluktur. Bu aslnda büyük bir avantajdr da. Çünkü satc
açsndan alacaklarn tahsil edilememe
sorunu kendiliinden ortadan kalkmaktadr.
10 ylda SSM tarafndan yürütülen
projelerde 902 Milyon dolar tasarruf
edilmitir. Proje bana ortalama 90 Milyon dolar tutarndaki bu tasarruf %39’luk
bir yerli katk oranna da ulamtr. Baz
projelerde yerli katk oran %80’lere çkmtr.
Yllardr gerek MSB, gerek SSM
ve gerekse TSK’nin youn uralarna
ramen Türk Özel Sektörü Savunma
Sanayi konusuna yeterli ilgiyi göstermemektedir. Aselsan, Kalekalp, Hema
Dili, Parsan, Hisarçelik, Burçelik, Cokunöz, Otokar, Havelsan, brahim Örs,

Roketsan ve Milsoft gibi ‘Milli’, FNSS,
TAI,TEI, Mikes, Markoni Kominikasyon, Thomson-Tekfen, Aydn Yazlm
ve Neta gibi ‘Yerli’ birkaç rmann dnda bu sektörde faaliyet gösteren rma
says yok denecek kadar azdr. Oysa bir
önceki bölümde de belirtildii gibi bir
savunma sanayi demek yalnzca silah
demek deildir. Savunma Sanayi, askerin giydii bottan, kamu aj boyasna, su
geçirmez çadr bezinden, palet parçasna
kadar on binlerce kalem malzemeden
oluan dev bir sektördür. Bu nedenle
istesek de istemesek de önümüzdeki 25
yl içinde harcamak zorunda olduumuz
150 Milyar dolarn, ülkemizde kalmasn
saladmz her bir dolar bizim için bir
baar olacaktr.
Son yllardaki kprdanmann bir iareti de Avrupa Kalite Vakf’na üye olan
irket saysnda görülmektedir. Geçtiimiz yllarda 3 olan üye Türk irketi says, günümüzde 15’e ulamtr.
Örnein Teknoplazma adl irketimiz,
kendi gelitirdii iyon buharlatrma
teknii ile müterek sava uça (F-35)

projesinde teknoloji satmak üzeredir.
Teknoplazma’nn yan sra savunma sanayine girmek için çabalayan Hema ve
Nurol gibi ‘Milli’ irketler desteklenmelidir.
KOSGEB (Küçük ve Orta Boy Sanayi Gelitirme Bakanl) Savunma
sanayinin oluturulmas için son derece
stratejik öneme sahiptir. Burada önemli
olan sektör baznda TSK’nin ihtiyaçlarn belirleyerek KOB’ler baznda üretim
koordinasyonu yapacak anahtar sektör
ve danmanlk kurulularnn oluturulmalardr. Halen çok sayda küçük
ve orta boy rma isizlikten yaknrken
koordinasyonsuzluk nedeniyle onlarn
üretebilecei pek çok ürün yurt dndan
ithal edilmektedir.
Gelimiliin en önemli tanmlarndan biri de ‘yi Organize Olmak’tr. Türk
Savunma Sanayine baktmzda bu tanmn doruluu son derece net bir biçimde ortaya çkmaktadr. Ülkemiz pek
çok eyi yapma potansiyeline sahip, ama
bir türlü örgütlenemeyen, organize olamayan bir yapy sembolize etmektedir.
Belki de önümüzdeki günlerde SSM’nin
temel görevi yeni silah sistemleri projelerine imza atmak yerine KOB’ler
bata olmak üzere tüm ülke endüstrisini
savunma sanayi konusunda organize etmek olmaldr.

HARCADIKÇA ZENGN
OLMAK: SAVUNMA SANAY
VE OFFSET
Eski SSCB’nin dalmasnn ardndan
sona eren souk sava ve tek kutuplu hale
gelen dünya düzeni, beraberinde tüm
dünyada lml ve umut dolu bir havann
olumasna yol açmtr. Bu bahar havasnn kaçnlmaz sonucu da kesintiye urayan savunma bütçeleri ve iptal edilen
savunma projeleridir. Bu gelimelerin

sonucunda pek çok hükümet, kamuoyunu oluturan kesimlerin pek çoklar
tarafndan gereksiz olarak nitelendirilen
savunma harcamalarn ksmtr. Buna
karlk ayn ülkelerin savunma politikalarn oluturan kurum ve kiiler, ellerinde kamuoylarna aktaramadklar pek
çok tehdidi içeren istihbarat raporlar ile
ba baa kalarak çaresizlik içinde çözüm
yolu araylarna gitmilerdir.
Savunma nitelik olarak baka benzeri bulunmayan bir sektördür. Savunma
alannda gerçekletirilen alveriler
dünyadaki tüm alverilerin aksine ‘kullanlmamak’ umuduyla yaplrlar. Bu
nedenle ‘kullanlmayacak’ mallara para
yatrmak aklc bir görünüm sergilemez.
Tüm dünyada ülkelerin milli gelirlerinden önemli paylar alan savunma harcamalar büyük oranda kullanlmadan eskiyecek sistem, teçhizat ve araç/gereçten
oluur. Bu nedenle bir ülkenin refah için
harcanabilecek büyük miktardaki parann, savunma amaçl harcanmas pek çok
kesimce ‘gereksiz’ olarak nitelendirilir.
Oysa güçlü bir ordunun, silah kullanmadan da neler yapabilecei, PKK örgütü
lideri Abdullah Öcalan’n yakalanma
sürecini balatan Suriye’den çkarlma
olaynda bizzat görülmütür. Eer Türk
Silahl Kuvvetleri’nin ezici üstünlüü olmasayd, Suriye yllardr besledii sadk
adamn ülke dna çkarr myd?
Güçlü bir ordu mu yoksa güçlü bir
ekonomi mi sorusunun cevab oldukça
ilginçtir. 2.Dünya Savann ardndan
savunma harcamas yapmad için ksa
sürede birer ekonomik dev olan Japonya
ve Almanya’nn, arlklarn ayn oranda siyasal anlamda gösteremedikleri de
bir gerçektir. Örnein ekonomik olarak
daha zayf olan ngiltere ve Fransa, askeri açdan daha güçlü olduklar için dünya
siyasetinde çok daha etkin ve baskn bir
konumda bulunmaktadrlar.
Savunma ve istihbarat yetkilileri, rakip ve çou görünürde dost olan komu
ülkelerin sessiz ve sinsice yürüttükleri
askeri projeleri yalnzca izlemenin, ama
çou zaman da kamu oyundan gelen
youn basklarndan dolay kesintiye
urayan savunma bütçelerinden dolay
pek bir ey yapamamann çaresizliine
içindedirler. Bu sorunun yalnzca kamu
oyunun, potansiyel savunma harcamalarnn genel bütçeye ve toplum refahna
herhangi bir yük getirmeyecei yönünde
ikna edilmesi ile alabilir. Hatta daha da
ileri gidilerek savunma projelerinin ithalata dayal bile olsa, ülke refahna katkda
bulunabilecei gösterilebilir. Bu çözüm
‘’offset’’ ad verilen modelde yatmaktadr.
(Not: Makaledeki kimi rakamlar
ve oranlar güncel olmayabilir.)
Kaynak: http://www.projea.com/
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Ostimspor yeni kadrosuyla sahada
2

Teknik Sorumlu
Hakan DEMRKAN
Tüm Ostim camiasn
Spordada Ankara
dnda en iyi
ekilde temsil etmek
olduunu söyleyen
Demirkan, katks ve
destei olan herkese
teekkür etti.

Kazan bld. 2-2, Gölba bld. 2-2 ile
berabere kald. Ank.Demirspor 3-2,
T.K.. 2-1 Yenen takmmz, Amatör
Süper ligde yapti maçlarda Yapsporu
4-1, T.K..Sporu 3-1 yenerek lige iyi
bir balangç yapt.Takmmz oynad
futbol ve göstermi olduu performansla gelecek için umut verdi.

ASELSAN Yönetimi Ostim’de
yardmc sanayi ile bulutu.

A

selsan -Ostim Savunma Ve
Havaclk Sanayi Kümelenmesi le Paylam Toplants düzenlendi. Etkinlik kapsamnda Ostim OSB’yi ziyaret eden
ASELSAN Genel Müdürü Cengiz
Ergeneman ve yöneticiler Ostim
Savunma ve Havaclk Kümelenmesi rmalarnn da katld toplantda ibirlii potansiyelini, yan
sanayi politikas ve kriterleri ile
beklentileri istiare ettiler.
Aselsan Yetkilileri gerek yürüyen projeler gerekse gelecekteki
projeler hakknda yardmc sana-

yicilerine detayl bilgi verdiler.
 hacminin büyüklüü nedeni
ile yardmc sanayi ile olan i
hacminin de kayda deer miktarlarda artaca Aselsan yetkilileri tarafndan belirtildi.
Yeni dönemde sadece üretimle
ilgili ileri deil, tasarmla ilgili ileri de yardmc sanayinin yüklenmesini istediklerini
ve bunun için insan kayna
ve kurumsallk konularnda
yardmc sanayiden performans art beklediklerini belirttiler.

Futbol Kulübümüz alt yapda U13,
U16, U17, U19 Takmlaryla camiamz Ant.Serhat Yldrm ve yardmcs Ahmet Durak yönetiminde en iyi
ekilde temsil etmektedir.
Ostimspor Futbol Takm Teknik
Sorumlusu Hakan Demirkan, Geçen sezon yaanan ampiyonlugun,
geride brakldn, tüm planlarnn

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@gmail.com

009-2010 Sezonunda Ankara
1.Amatör ligini ampiyonlukla
bitiren Ostimspor Futbol Takm, 2010-2011 Sezonunu 2 Austos’ta
açt. Yeni sezonda Amatör Süper liginde mücadele eden takmmz, geçen sezonun gururu, mutluluu ve heyecanyla çalmalarn sürdürüyor.
Teknik Sorumlu Hakan Demirkan ve yardmc Antrenör Serhat
Yldrm yönetiminde, çalmalarna
devam eden futbol takmmz, geçen sezondan kalan oyuncularmz,
Ahmet, Onur, Salih, Burak, Mert,
Emrah Güldürmez, Emrah Koçak,
Uur, Necdet, ve yeni transferler,
Ali Bilgin(Polatlspor), Ali Rza
(E.eker), Ferdi(D.L.H.), Ertaç (HaymanaBld.), Kemal(Tarmspor), Cansoy (Tarmspor), Yahya(Yolspor),
Haydar (Kastamonu), Bedrettin
(Y. Yozgat), Köksal (Çubuk Bld.),
Hasan(Çubuk Bld.), Gökhan (Türk
Telekom)’la takviye yapp, kadrosunu güçlendirdi.
Çalmalarn sürdüren futbol takmmz, yapm olduu hazrlk maçlarnda, Akyurt bld. 5-1, Karadenizgücüne 3-1 yenildi. Adliyespor 1-1,

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) üzerine
yapldgn, yeni statüye göre iimizin
zor ama imkansz olmadgn belirtti.
Sezon sonu mutlu sona ulasp Tüm
Ostim camiasn Spordada Ankara dnda en iyi ekilde temsil etmek olduunu söyleyen Demirkan, katks ve
destei olan herkese teekkür etti.

Ekip, Takm,
Takmdalk Ve Kobi

H

edeflenen bir ii amaca uygun
ekilde gerçekletirecek eleman
saysna takm denir. Bireylerin
yapaca ilerde baary yakalamak çok
kolaydr. e uygun nitelikte bir eleman
bulduunuz takdirde zaten baary yar
yarya yakalam olursunuz. Ancak birden
fazla kii ile yaplacak ilerde baary
yakalamak oldukça zordur. Her eyden
önce bu durumda birden fazla faktörü en
uygun ekilde planlayp, uygulamaya koymak ve sonuçta çok iyi bir sentez yapmak
zorundasnz. Takm halinde yaplan ilerde
baarl olmak için u hususlarn bir araya
getirilmesi zorunludur.
Birinci planda ferdi düünce ve tavrlardan
arnm, kollektif akla ve yardmlamaya inanan elemanlarn temin edilmesi,
ikinci olarak da uygun nitelikte bir liderin
bulunmas gereklidir. Daha sonra planlama, norm kadro, sistem ve uygulama
gelmektedir.
Planlama, yaplacak iin yol haritasnn
çkartlmasdr. Plan ne kadar anlalr ve
uygulanabilir olursa baarya ulamak da o
ölçüde kolay olur.
Norm kadro, planlanan ie uygun nitelik
ve sayda elemann bir araya getirilmesi
demektir. Bu kadronun eksik ya da fazlas
olmamaldr. Eksikler iin aksamasna,
fazlalklar motivasyonun bozulmasna yol
açar.
Sistem, planlanan iin uygulanmasnda elemanlarn nasl dizayn edileceini ve hangi
teknikleri uygulayacan kapsayan kurallar
bütünüdür.
Lider ise, planlanan ii kendisine verilen

norm kadro ile bir sistem çerçevesinde
yöneterek amaca uygun bir ekilde sonuçlandran kii demektir.
Ayrntlarn verdiimiz bu konuyu bir
orkestra örnei ile izah edersek daha iyi
anlam oluruz. Orkestrann icrasnda müziin notalar yol haritasn, sanatçlar norm
kadroyu, makam sistemi ve orkestra efi de
lideri temsil etmektedir. ef eserin icrasn
yönetirken eserin makamna uygun olarak
sanatçlara verecei iaretlerle notay izleyerek seslendirmeyi gerçekletirmektedir.
ef sanatçlardan birisine yanl iaret verse
veya sanatçlar bir notay yanl çalarlarsa
müziin ahengi bozulur. Baarl bir icra
için, sanatçlar arasnda birbirini koruyup
kollayan, birbirine inanan, liderinin emirlerini yerine getiren kolektif anlaya sahip
bir takmdalk ruhunun olmas zorunludur. Sinai ve ticari iletmeler de ( KOB )
ayn orkestralar gibi bir takmdr. Burada
yol haritas ve hedef maliyeti düürmek
ve kar maksimize etmektir.dolaysyla
KOB sahibi de aynen bir orkestra efi gibi
davranmaldr. Nasl ki bir orkestra efi
yanl iaret verdiinde müziin ahengi ve
ritmi bozuluyorsa KOB sahibi ve yöneticisi
de irketi yanl yönetirse üretim ve satta
ahenk bozulur ve irkette zararl günler
balar. KOB lerde ekip, takm, takmdalk
kavramlar fevkalade önemlidir.
Ekip çalmalarnda, arkadalk ruhu,
iletme ruhu gibi güçlü takmdalk ruhuna
ihtiyaç vardr. Hedefi olanlarn ve bu
hedefe ulamak için takm kuranlarn, hatta
takmdalk kültürünü gelitirenlerin yollar
açk, baarlar daim olsun.
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Ostim, Havaclk Ve Ofset Kongresine katld
65 konumacnn yerald
3 günlük konferansta,
ürünlerini Türkiye’ye
pazarlayan yabanc
kurulularn Türkiye’de
yatrm yapmalarn
öngören “offset”
anlamalar da masaya
yatrld.

2

. zmir Küresel Havaclk Uzay Ve
Offset Konferans zmir’de Ege
Serbest Bölgesinde Teknoloji Merkezinde yapld. 3 Gün süren konferansa
Ostim Sanayi Kümesi (OSSA) da katld.
Kongreye Savunma Bakan Vecdi Gönül,
Savunma Sanayi Müstear Murat Bayar
ile uluslar aras havaclk sektörünün
önde gelen rmalar ile yerli tedarikçiler
ile havaclk sektöründe kurulu dernek ve
kümelenme yöneticileri katldlar.
Ostim Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn’la birlikte Savunma Sanayi Kümelenmesi Dernei Bakan Mithat Ertu ve
koordinatör Bar Cihan Baer’in de izledii kongrede OSSA Yönetim Kurulu
Bakan Ertu, OSSA’nn çalmalarn
Ankara ve Ostim’in sektörel avantajlarn
da belirten bir sunum yapt.
250 kiinin davetli olduu ve 65 konumacnn yerald 3 günlük konferansta, ürünlerini Türkiye’ye pazarlayan
yabanc kurulularn Türkiye’de yatrm
yapmalarn öngören “offset” anlamalar
da masaya yatrld. Türkiye’den Alp Havaclk, Kale Havaclk, Roketsan ve TA
ve TE yöneticileri ile yabanc katlmclar bir araya gelerek ortak yatrm imkanlarn deerlendirdiler.
Yetkililer bugüne kadar imzalanm
toplam 84 offset sözlemesi kapsamnda
8.2 milyar dolar offset’in
taahhüt
altna alndn , bu
taahhütlerin 4 milyar
dolarlk ksmnn
gerçekletirildiini, havaclk alannda
offset

ESBA
Yönetim Kurulu Bakan
Kaya TUNCER

kanyla 2007 ylnda 130 milyon dolar,
2008 ylnda 189.5 milyon dolar tutarnda
ihracat gerçekletirildiini kaydettiler.
Kongrenin ikinci gününde ise ilk yerli Türk uçan yapan giriimci Nuri
Demira’n torunu Prof. Dr. Banu Onural da Ostim tarafndan hazrlanan video
gösterisinin ardndan ‘Nuri Demira’n
Vizyonu’ bölümünü sundu.

Ertu “Ostim’de
her ey yaplabilir”
Ostim Savunma ve Havaclk Kümelenmesi Dernei Yönetim Kurulu Bakan Mithat Ertu ‘havaclk savunma ofset
dernekleri’ bölüm oturumunda yapt
sunumda “Ostim’de her ey yaplabilir”
tezi çerçevesinde bir konuma yapt.
Ostim’de dört sektördeki kümelenme sürecini özetleyen Ertu, Ostim Savunma
Kümesini destekleyen 9 önemli olduunu belirterek “Savunma Sanayii Mütearl kümenin kurulduu ilk günden bu
yana strateji gelitirme konusunda büyük
katk salamtr. Sektördeki büyük resmi
sadece gören deil ayn zamanda çizen
otoritenin kümeyi sadece desteklemekle
kalmayp ayn zamanda sahiplenmesi bu
gün geldiimiz noktann en önemli sebebidir” diye konutu.
Ertuu, savunma sanayi kümesini
destekleyen kurulular olarak SASAD,
KOSGEB, Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Ankara Sanayi Odas, Ankara Ticaret Odas, ODTÜ Teknokent, ODAGEM
ve Türkiye Teknoloji Gelitirme Vakf
olduunu söyledi. Ostim Savunma ve
Havaclk Kümelenmesini oluturan rmalarn 32 tanesinin ASELSAN’n, 26
tanesinin ROKETSAN’n, 25 tanesinin
TA
nin, 21 tanesinin MKE’nin
MKE nin ve 21 tat
TA’nin,
nesinin FNSS’in onayl alt tedarikçisi olo
duklarn söyledi.Ertu, Ostim Savunma
Savunm
önem
ve Havaclk Kümelenmesinin üç önemli
sözler
rekabet avantaj olduunu da u sözlerle
anlatt:
“Bunlardan ilki içinde faaliyet göste
gösterdiimiz Ankara ehri ve Ostim Organi
Organize
Sanayi Bölgesi’dir. Ankara Türk Savu
Savunma Sanayinin Merkezi durumundad
durumundadr.
Maki
Aselsan, TAI, FNSS, Roketsan, Makine
önem
Kimya gibi savunma sanayinin en önemli
oyuncular Ankarada’dr. Savunma San
Sanayi sektörünün otoritesi ve en önemli sat
satn
alcs olan Savunma Sanayi Müstear
Müstearl Ankarada’dr. Savunma Yan Sana
Sanayi
bölüm
rmalarnn büyük bölümü
Ankara’dad
Ankara’dadr.
Savunma
Sanayin
Sanayinin
fa
Ar-ge faaliyetlerin
liyetlerinin
ksm
büyük ksm

Ankara’dadr. Sektörün ihtiyac olan i birtakm skntlar mevcut. Sanki bu
nitelikli insan kayna Ankara’dadr. kaklarn ucuna birer oklava balanDolays ile Ankara’da olmak savunma m da elinize o ekilde verilmi gibi.
sektörü için hiç süphesiz önemli bir re- Ortada büyük bir kase çorba var ama
kabet avantajdr. kinci rekabet avanta- oklavann uzunluundan KOB’ler bir
jmz “Ostim’de her ey yaplabilir” sözü türlü ka azlarna götürüp de çorile özetlenebilir. Ostim Organize Sanayi bay içemiyor. te içinde bulunduuBölgesi ve civarnda 15.000’den fazla r- muz Ostim OSB’deki ibirlii kültürü
ma faaliyet göstermektedir. Firmalar ara- ve yürüttüümüz kümelenme çalmas
sndaki ibirlii alar uzun yllar içinde sayesinde ben kendim yiyemesem bile
kendiliinden gelimitir. Böylece Ostim çorbay Ostim’deki çözüm ortaklarma
bir anlamda Ostim sanal fabrika olu- yediriyorum onlar da bana yediriyor.
mutur. Üretim zincirindeki her aamay Böylece herkesin karn doyuyor. Üçüncü
istenilen kalite ve sürede yapabilecek çö- rekabet avantajmz ise bata Sayn Orzüm ortaklar ile ayn bölgede bulunmak; han AYDIN olmak üzere vizyoner Ostim
rmalarn gereksiz yatrmlar yerine kaliYönetimi ve özverili Ostim çalanlardr.
te ve sertikasyona yönelmesini salam
Ostim Savunma ve Havaclk Kümelenve bunun doal sonucu olarak her rma
mesi Ostim OSB’nin bölgenin geleceiüretim zincirinde kendi alannda uzmanni planlamak için yürüttüü çalmalarn
lamtr. Ostim’de uzun yllarn getirdii
ibirlii kültürü sayesinde rmalar, sabit sonucunda ortaya çkm ve Ostim OSB
giderler ve maliyet açsndan bir küçük yönetiminin nans ve insan kayna destei ile yürütülmektedir.”
ölçekli iletme, uzmanlk ve
i alma açsndan bir büyük
ölçekli iletme gibi hareket
edebilir hale gelmitir. Ayrca Ostim’de her türlü üretim
kabiliyetinin mevcut olmas
bölgeyi yeni teknoloji giriimcileri için bir cennet haline getirmitir. Üretim için
hiçbir yatrma gerek yoktur.
Ostim’deki Teknokent’de bir
yer tutmanz ve mühendislik
ekibinizi oluturmanz yeterlidir. Sadece ürünü ortaya
çkarak mühendislik ve rmaya paray kazandracak
pazarlama konularna odaklanmanz yeterlidir. Üretimi
Ostim sanal fabrikas en kaliteli ekilde halletmektedir.
Aslnda Ostim’deki yapy
anlatmak için bir benzetme
kullanabiliriz. KOB’lerin
hepsinin elinde bir kak var
Prof. Dr. Banu ONARAL
ve çorba yemek istiyorlar.
Ancak KOB olmann verdi-
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 Sal ve Güvenlii paneli

Ç

alma ve Sosyal Güvenlik Bakanl 
Tefti Kurulu Bakanl Ostim OSB ve
Çraklk Eitim Vakf ibirlii ile “iyerlerindeki Çalma Sorunlar le  Sal ve
Güvenlii Ortamna likin Sorunlar ve Çözüm
Önerileri” konulu panel düzenlendi. Panelde çocuk içiliinin sona erdirilmesi ve çrak ve genç
içilerin çalma koul ve ortamlarnn iyiletirilmesi için hazrlanan proje anlatld.
Panelde i tefti grup bakan ile i müfettileri
tarafndan çocuk ve genç içiler ile çraklara ilikin yasal düzenlemeler, içi ve iverenlerin sosyal hak ve yükümlülükleri, i sal ve güvenlii
mevzuatnn uygulanmasnda devlet, iveren ve
içilerin görev ve sorumluluklar konularnda
bildiriler sunuldu.
Toplantya Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Müstear Yardmcs Dr. Sddk Topalolu, Yenimahalle Kaymakam Kenan Çiftçi,
Ostim Yönetim
Kurulu Bakan Orhan Aydn, ORSAD
Bakan Özcan
Ülgener, Çrak
Eitim Vakf
Bakan brahim Karakoç
ve bölgedeki
rma temsilci-

leri katld.
Bu arada proje kapsamnda Ba i Müfettileri önderliindeki proje çalma grubu Ostim’de
sanayicileri bilgilendirme ve sorunlar deerlendirme amacyla birtakm ücretsiz seminerler düzenleyecek. Seminer içeriinde; ‘i mevzuatnda ücret, çalma ve dinlenme sürelerine ilikin
düzenlemeler ve sosyal güvenlik hakk, mesleki
Eitim Mevzuatna göre çrak ve iverenlerin
hak ve sorumluluklar, i mevzuatnda i sal
ve güvenliine ilikin düzenlemeler, iyerlerinde
çalma koullar ve i sal ve güvenlii ortamna ilikin eksiklikler ve alnacak önlemler’
ilenecek.
Seminerler proje süresince Kasm ve Aralk
aylarnda OSTM ODTÜ Teknokent Seminer
Salonunda verilecek.
Seminerlerin ilki 5 Ekim 2010 tarihinde OSTM OSB  Sal ve Güvenlii Yönetim Temsilcisi Arzu Kayabnar’n yönetiminde OSTM
OSB Eitim Salonunda gerçekleti. Eitime
Ostim’deki rmalarn yetkilileri ve çalanlar ile
OSTM OSB çalanlarndan oluan yaklak 30
kii katld. Temel bilgilendirmenin ardndan seminer sonunda katlmclar i sal ve güvenlii
ile ilgili sorularn direk Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl personeline yöneltme ve cevap
bulma ansn yakaladlar.

Magma’nn köfte ekmekli
tantm Ostim’de yapld
Manisa’daki fabrikasnda son teknoloji ile
üretilip hem Türkiye’de, hem Dünya’da yenilikçi, kesintisiz kaynak çözümleri sunan MAGMAWELD, bu yl da müterisiyle bulumak
için 32 ilde tantm günlerine balad. Gelenekselleen tantm günlerinin 20.’si bu yl Eylül’de
Ankara’da Erkan Makine Metal ve Teknik Tic.
th. hr. Ltd. ti.’nde gerçekleti.
Magma yine Anadolu’yu il il gezecek, kaynak
ustalaryla kaynaacak. Kolay iletiim kurulur,
kolayca eriilebilir bir marka olarak scak bulumalarn hedeflendii bu tantm günlerinde,
geçen yllarda olduu gibi köfte ekmek eliinde
kaynak ustalarnn dertleri, istekleri dinlenecek,
ustalarla kaynak teknolojisinde gelinen son nokta paylalacak.
Magma markasnn simgesi olarak tasarlanan,

yeni nesil kaynakçy temsil eden çars 32 ilde
yer alyor. Kaynak ustalarnn içinden biri olan
Memet, meslektalarn bu güne “Tanalm,
kaynaalm, ayn kaptan iki lokma yiyelim” diye
çaryor.
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ANSAF ’ta Ostim’e ilgi
Ankara Sanayi Fuar ‘10 ve Türk Silahl Kuvvetleri
(TSK) ve Ankara Sanayi Odas’nn (ASO)
ibirliiyle gerçekletirilen 2. TSK Malzeme
Sergisi, Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde
bulunan ASO Ticaret Merkezi’nde açld.
yer alan rmalarla birlikte OSTM
OSB’deki üretim temas ile fuar boyunca çok sayda katlmc tarafndan
ziyaret edildi. Ostim Yönetim Kurulu
Bakan Orhan Aydn, stand ziyaret
eden bakanlara savunma sanayi kümelenmesi ve OSB çalmalar hakknda bilgiler verdi.
OFFSET, ANSAF’10’da
da seminer konusu oldu

OSTM standna büyük ilgi
ANSAF’10 da açlan OSTM stand ziyaretçi aknna urad. Babakan
yardmcs Cemil Çiçek, Devlet Ba-

kan Babakan Yardmcs Ali Babacan, Devlet Bakan Zafer Çalayan,
Eski Sanayi Ve Ticaret Bakan Ali
Cokun tarafndan da ziyaret edildi.
Ostim stand, Savunma Ve Havaclk
Kümelenmesi (OSSA) platformunda
sefikcaliskan@hotmail.com

B

az uzmanlar, Osmanl ekonomik yapsnn fetih ekonomisine dayandn söyler.
Yani içerde ekonomi iyi gitmeyince
fetih yaplyor. Fetih yaplan yerden alnan ganimetlerle ekonomi
rahatlyordu. Tabi fetihte çok sayda ehit de verildiinden nüfusta da
o günkü artlarda azalma oluyordu.
Ayrca yeni alnan yerlere nüfus
yerletirildiinden Anadolu’da da
rahatlama oluyordu. Ksaca ne kadar fetih o kadar ekonomide rahatlama oluyordu. Osmanl fetih yapamaz hale gelince ekonomi daralyor ve iç kargaa çkyordu. Ülke
hzla fakirleiyor enflasyon(tai)
ba gösteriyordu. Osmanlda ekonomi ordunun fetih kabiliyetine
balyd. Osmanl ekonomiyi düzeltmek için orduyu düzeltmesi
gerektiini biliyordu. Bu nedenle
Osmanldaki tüm yenilikçi hareketler ister istemez ordudan balamak
zorundayd. Kendi içinde tutarl bir
mücadele anlayyd bu. Ancak
artk ordularla ekonominin düzeltilecei çalar geçtiinden ya da Osmanlnn bu gücü kalmadndan
milyonlarca kilometrelik anavatan
topraklar terk edilerek Anadolu’da
ancak tutunabilindi. Cumhuriyetin
kuruluu ile ülke üretime dayal bir
ekonomik yap kurmak için faaliyete geçildi. Milli sanayi ve giriimci
snf oluturmann temelleri atld.

Ankara’da Ankara Sanayi Odas
Sincan Organize Sanayi Bölgesinde
geçtiimiz günlerde ilki gerçekletirilen Ankara Sanayi Fuar kapsamnda ”Savunma Sanayiinde Offset
ve Yan Sanayi Uygulamalar” konulu panel düzenlendi.
Savunma Sanayi Müstearl
Proje Yönetim Dernei tarafndan
düzenlenen seminerde Savunma
Sanayi Müstearl, SASAD, Ana

Cari açk,
büyümedeki mum

ek ÇALIKAN

Bu gelime 1950’ye kadar sürdü.
1950 ile birlikte ülkemizde tekrar fetih ekonomisi balad. Fetih
ekonomisinin yeni ad cari açkla
kalknmayd. Önceleri bakalarnn topran alarak kalknyorduk.
imdi ise bakalarnn parasn ve
maln alarak kalknacaktk. Önceleri bakalarnn topran almak
için ehit veriyorduk imdi ise bol
KOB kapatyoruz ve isiz yaratyoruz.
Orta vadeli program güncellenerek kabul edildi. Verilere baktmzda ülkenin büyümesi bu zamana kadar olduu gibi bundan sonra
da verilecek d ticaret aç ve cari
aça bal. Ne kadar çok cari açk
verilirse o kadar ülke büyüyecek.
Cari açk vererek ülkeyi büyütmek
uyuturucu bamls insana benzer.
lk defa aldnzda uyuturucuyu
size mutluluk verebilir, kendinizi iyi

yüklenici rmalarla ‘KOB konumalarna yer ver-ildi. KOB konumalarnda ise Ostim Savunma ve
Hava-clk Kümelenmesi üyeleri
MEGE Mühendislik ve Küçükpazarl rmalar rma süreçlerini, savunma sanayine yönelik çalmalarn, sorun ve beklentilerini dile
getirdiler.
Savunma Sanayi Müstearl adna sunum yapan SSM Sanayileme
Daire Bakan Nuran nci, SSM
olarak temel politikalarn, “Yerli
sanayi altyapsndan azami ölçüde
yararlanmak, ileri teknolojili yeni
yatrmlar yönlendirmek ve tevik
etmek, yabanc teknoloji ile ibirlii
ve sermaye katksn salamak, aratrma gelitirme faaliyetlerini tevik
etmek suretiyle ulusal savunma sanayi altyapsn oluturmak” olarak
özetledi.
insan gülmekten öldürecek. Sanki
ABD katma deeri düük mal m
üretiyor. AB, Çin’e parasnn deerini yükseltmesini talep ederken
katma deeri yüksek ürün üretmeyi
akl edemiyor mu? Bir de cari aç finanse ettiimiz için endieye
gerek yok diyorlar. Cari açk zaten
finanse edilirse verilebilir. Finansmann bedelinin isizlik, esnaflarn
ii brakmas, ödemelerde aksama
olduu bilinmiyor mu? Yetkililer insan akl ile alay edercesine cari açk
kavramn hafife alyorlar.

hissedebilirsiniz. Ancak daha sonra
bu durum her seferinde daha fazla uyuturucu almanz gerektirir.
Sonunda altn vurula hayatnza
son vermek zorunda kalrsnz. Cari
Dünyada tüm devletler ekonoaçkta ülkeler için uyuturucu müptelasna yapt etkiyi yapar.
milerini, isizini KOB’sini garip
gurabasn korumak için kur savaCari açk karsnda tutarl politi balatrken bizim yetkililerimizin
ka üretemeyen yetkililer, cari aç
içselletirmek için bahaneler aryor- bunda geri kalmas nasl bir ortamlar. Bahane hiçbir ekilde gerçek- da olduumuzu göstermektedir.
lerin üzerini örtmeyecektir. Maliye Bu srada iç ve dardan ekonopolitikasnn kurgusunda bilerek mimizin iyi gittii ile ilgili haberler
yanl yaplmas cari aç kaderle- bilinçli ekilde pompalanmaktadr.
tirmektedir. Oysa cari açn nede- Nedense paralar döviz olan ülkeler
ni belirlidir. Hükümetler günü kur- cari açk verme ihtimalleri dahi dotarmak için maliye politikasn para
arken dier ülkelerle her türlü dapolitikasn istismar edecek ekilde kurgulamaktadr. 1950’den bu laa girerken, bizim bu kadar cari
yana bu devam etmektedir. Kendi açkla sakin oturmamz salayacak
paras ile cari açk veren ABD kriz- gaz vermeler anlalr deil.
le boumaktadr. Yetkililerin cari
Cari açkta mum ne zamana kaaçk için katma deeri yüksek ürün
üretilmesi gerektiini söylemesi ise dar yanacak bakalm?
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OSTM OSEP yeni eitim ylna balad

O

SEP Okul Sanayi Eitim Programlar OSTM’de 4. Yl uygulamalar olan 2010-2011 Eitim Öretim
Ylnda Metal Teknik alannda CNC Operatörlüü ve Kaynakçlk dallarnda devam
ediyor. Gerçekletirilen mülakatlar sonucu
CNC Operatörlüü Bölümüne 18 örenci,
Kaynakçlk Bölümüne ise 17 örencinin
kayd alnarak eitim faaliyetlerine baland.  ba faaliyetlerini gerçekletirecekleri
iletmeler ile de eletirmeleri yaplan OSEP
Projesi örencileri 3 yl sürecek olan mesleki
eitim faaliyetlerine balam oldular.
Yeni dönemde kayd alnan örencilerin
eitim süreçlerine destek olunmas dorultusunda ilk etapta okul kyafetleri, krtasiye
malzemeleri ve örencilerin eitim süreçlerinde kullanmalar için kiisel bakm ve temizlik ürünlerinin yer ald salk çantalar
temin edilerek örencilere datld. Her yl
olduu gibi bu yl da  Sal ve Güvenlii,
lk Yardm vb. eitimler ve Fuar Organizasyonlar, Tiyatro, Sinema gibi çeitli kültürel
ve teknik geziler ile mesleki eitimlerine
katkda bulunulacak olan örencilerin eitim süreleri sonunda uygulama eitimlerinin

gerçekletirildii iletmelerde istihdam edilmeleri salanacak.
OSEP Örencileri eitim sürelerince iba faaliyetlerde bulunduklar iletmelerden
asgari ücretin % 30’u orannda ücret alyorlar.  kazas ve meslek hastalklarna kar
sigortalar MEB tarafndan yaptrlan örenciler eitim süreleri boyunca devam ettikleri
iletmelerinde onlarn prensipleri, üretim
alanlar ve üretim koullar dorultusunda
yetitirilerek nitelikli birer ara eleman olarak
i yaantsna girebiliyorlar.
letmeler ile birlikte gerçekletirilen uygulamalar ile bir yandan gençlerimize mesleki eitim ve i imkanlar sunulmakta bir
yandan da iletmelere ihtiyaçlar duyulan
nitelikli çalanlarn yetitirilmesi dorultusunda katk verilmekte.

“EXPO 2020” ye Ankara ve zmir aday
duunu belirten
zmir Valisi Cahit Kraç yapt
deerlendirmede zmir’de
7’den 70’e herkesin 10 yl sonra gerçekleecek
organizasyona ev sahiplii yapmak
istediklerini söyledi.

Ankara henüz hükümete
resmen bavurmad
Dileri Bakanl Yurtd Tan-

E

XPO 2020 için iki büyükehir
Ankara ve zmir’in ismi geçiyor. zmir Valilii Ankara’dan
hzl davrand ve Cumhurbakan Abdullah Gül ve Babakan Recep Tayyip
Erdoan bata olmak üzere hükümetin
tüm bakanlarna bir mektup göndererek, EXPO 2020 adaylna talip
olduunu iletti. Ankara’nn ise henüz
resmi bavurusu olmad. EXPO 2020
adayl için hükümete resmen bavur-

tm Daire Bakanl’ndan edinilen
bilgiye göre, EXPO 2020 için ismi
geçen Ankara’nn konuyla ilgili henüz
bir giriimi olmad. Dileri Bakanl
Yurtd Tantm Daire Bakan Necil Nedimolu, Ankara’nn hükümet
resmi bavurusu olmadn belirtti.
Nedimolu, referandum çalmalar
kapsamnda zmir’de konuan Devlet
Bakan ve Babakan Yardmcs Ali
Babacan’n, “Bizim adaymz zmir”
açklamasn hatrlatt.

