




EYLÜL 2011ORGAN�ZE SANAY� GAZETES� 1

Bugüne kadar KOSGEB arac�l�-
��yla i�letme sahiplerini ba�ta 
faizsiz krediler olmak üzere bir-

çok alanda desteklediklerini ifade eden 
Ergün, yeni dönemde yat�r�mc�lara be-
dava arsa verilece�ini de müjdeledi.

Bedelsiz arsa tahsisi
 

 Uzun soluklu bir ara�t�rma sonucun-
da yat�r�mc�lar�n arsa sorununu çözecek 
bir proje geli�tirdiklerini anlatan Ergün, 
‘bedelsiz arsa’ projesinin ayr�nt�lar�n� �u 
sözlerle özetledi: “5084 say�l� yasayla 
uygulanan bedelsiz arazi tahsisi uygula-
mas� 2010’da sona ermi�ti. Bu konuyu 
sil ba�tan yeniden ele ald�k. Türkiye’de 
at�l duran 11 bin 500 sanayi parseli tes-
pit ettik. Ayr�ca Organize Sanayi Bölge-
leri (OSB) içinde yat�r�m sözünü yerine 
getirmeyen i�letmelerden de arsalar� 
geri almaya ba�lad�k. Tüm bu alanlar�, 
yeni yat�r�mlara açmak için ‘Yat�r�m-
c�lara Bedelsiz Arsa Tahsisine �li�kin 
Yönetmeli�i haz�rlad�k. Ba�bakanl��a 
da gönderdi�imiz yönetmelik sayesin-
de Bakanlar Kurulu’nun belirleyece�i 
�ehirlerdeki OSB’lerde, yat�r�mc�lara 
bedelsiz veya indirimli arsa tahsisi ya-
paca��z.”

�lçeler de unutulmad�
 

 �l ve ilçelerin geli�mi�lik oranlar�na 
göre arazi tahsislerini dizayn ettiklerini 
anlatan Ergün, “A��rl�kl� olarak Do�u 
ve Güneydo�u illerinin bulundu�u 4. 
bölgedeki il ve ilçelerdeki OSB’lerde 
yat�r�mc�lara bedelsiz arsa tahsis ede-
ce�iz. �llerin yan� s�ra ilçelerdeki eko-
nominin geli�mesi çok önemli. Ayr�ca, 
te�vik program�nda bulunan 12 sektör-
de yap�lacak büyük yat�r�mlar için tüm 
bölgelerimizde yer alan OSB’lerde yat�-
r�mc�lar�m�za h�zl� �ekilde bedelsiz arsa 
tahsisi yapabilece�iz” diye konu�tu.

30 milyar dolarl�k 
yat�r�m hede� 

 

 Bedelsiz arsa tahsisiyle birlikte at�l 
vaziyetteki arazilerin yat�r�m ve istih-
dam� art�raca��n� da vurgulayan Ergün, 
projeden beklediklerini ise �öyle anlat-
t�: “Nitelikli i�letmeler kurulmas�na ve 

özel sektörün rekabet gücünün artma-
s�na büyük önem veriyoruz. Bu uygu-
lama çok önemli sonuçlar do�uracakt�r. 
Uygulama sonucunda 10 bin civar�nda 
yat�r�m�n gerçekle�mesini bekliyoruz. 
Bir yat�r�m�n ortalama 3 milyon lira de-
�erinde oldu�unu ve 40 ki�ilik istihdam 
olu�turdu�unu dü�ünürsek, uygulama 
sonucunda 30 milyar TL civar�nda yeni 
yat�r�m ve 400 bin ki�ilik istihdam olu-
�acak. Bu da milli gelire 100 milyar lira 
civar�nda bir ilave anlam� ta��yor.”

Üç y�lda üretim �art�

 Yat�r�mc�lara sa�lanacak bedelsiz ar-
salar için sadece iki �art aranacak. �lki 
arsay� ald�ktan üç y�l sonra üretime geç-
mek. �kincisi ise en az 10 ki�i istihdam 
etmek. Öte yandan henüz uygulama res-
mi olarak ba�lamamas�na ra�men 1 ay 
içinde 800 giri�imciden ba�vuru al�nd�.

Bedelsiz arazi tahsisi 
geçen y�l sona ermi�ti

 2004’te yürürlü�e giren 5084 say�l� 
kanun çerçevesinde yat�r�mc�lara belirli 
ko�ullara ba�l� ve k�s�tl� say�da bedelsiz 
arsa tahsisi yap�l�yordu. Ancak bu tahsis 
6 �ubat 2010 tarihinde sona erdi. 6 y�ll�k 
süre içinde bin 250 adet yat�r�m bedelsiz 
arazi tahsisleri ile gerçekle�ti.

Yat�r�mlarda öncelikli sektörler: Kim-
ya, Petrol, Enerji, Otomotiv, Ula�t�rma, 
Ta��mac�l�k, Elektronik, T�bbi cihaz, 
�laç, Havac�l�k, Makine, Madencilik
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Veli SARITOPRAK

 16’da

Kurumsalla�amama 
sanc�s�

Cüneyt ÖRKMEZ

 8’de

Güzel ülke 
ekonomisi ile 
savunma

�e� k ÇALI�KAN

 5’de

Ekonomide 
oyun ve oyna�

Atilla ÇINAR

 19’da

OST�M’de 
ODTÜ’lüler

Emin AKÇAO�LU

 11’de

KOB�’ler d�� yat�r�m 
yapmal�, Eximbank onlar� 
desteklemeli, nas�l?

10 bin giri�imciye bedava arsa
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan� Nihat Ergün, yeni dönem projelerine ili�kin 

aç�klamalar yapt�. Türkiye’nin yeni yat�r�mlara ihtiyac� oldu�unu belirten Bakan 
Ergün, sanayi bölgelerinde köklü reformlara imza atacaklar�n� söyledi.  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan� Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan� 
Nihat ErgünNihat Ergün
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Maliye Bakan� Mehmet �im�ek, 
gündeme ili�kin sorular� ce-
vapland�rd�. Bir soru üzerine 

Bakan �im�ek, yerli ara mal� üretiminde 
vergi te�vikinin gündemde oldu�unu dile 
getirdi. 2009 y�l�nda, yani krizin tam zir-
vesindeyken bile 2007 ve 2008 y�llar�nda 
yapt�klar� çal��malarla sektörel, bölgesel 
ve büyük yat�r�mlar çerçevesinde yeni bir 
te�vik sistemi dizayn ettiklerini an�msatan 
Bakan �im�ek konuya ili�kin �u aç�klama-
larda bulundu: 

 Bunu dizayn ederken özellikle büyük 
yat�r�mlar dedi�imiz yat�r�mlar� biz orada 
destekledi. Daha do�rusu d�� ticaret aç���-
n�n büyük oranda ya�and��� alanlara daha 
fazla te�vik verme prensibini kabul etmi�-
tik. �imdi bir ad�m daha öteye gidiyoruz. 
Yani çok spesi� k ürünlerde, spesi� k alan-
larda üretimi te�vik edecek yeni yakla��m-
lar içerisine girece�iz. Bu konuya ili�kin 

çal��malar tabii ki �uanda yap�l�yor. Bu 
te�vikle ilgili konu�malar bir tak�m bek-
lentileri olumsuz etkileyebilir. Yeni bir 
te�vik sistemi uygulamaya konsa ve bizim 
vatanda��m�z bir yat�r�ma ba�lam�� olsa, 
o yenilerden de yararlanabilecek. Dola-
y�s�yla te�vik sistemi gözden geçiriliyor. 
Kimse ben yat�r�m�m� bekleteyim hava-
s�na girmesin. Burada temelde yapmaya 
çal��t���m�z �ey �u: Türkiye baz� alanlarda 
ciddi bir �ekilde d�� ticaret aç��� veriyor. 
5-6 kalemde hakikaten d�� ticaret aç���n�n 
hemen hemen büyük bir k�sm�n� özetleye-
bilirsiniz. O alanlarda üretimi Türkiye’ye 
çekmek Türkiye’deki üretim kapasitesini 
art�rmak, o üretimi Türkiye’de rekabetçi 
bir konuma getirmek, çok önemli. Asl�nda 

birçok �ey burada üretilebilir. Ama reka-
betçi olmad��� için, uluslararas� piyasalar-
la rekabet edilemedi�i için o ürünler bura-
da üretilmiyor, ithal ediliyor. Burada tabii 
ki vergi politikas�, te�vik politikas� önemli 
olacak.”

“Bugünkü stres 2008’e 
yak�n düzeyde de�il”

 
 Bakan �im�ek, küresel ekonomideki 
son durumu yorumlayarak, Türkiye eko-
nomisinin geçen y�l büyümede ilk s�ralar-
da oldu�unu ve 2011’de hede	 erin epey 
üstünde güçlü bir büyüme performans� 
olaca��n� ifade etti. Dünya ekonomisinde-
ki geli�melerin Türkiye’yi olumsuz etkile-
di�ine dikkat çeken Bakan �im�ek, “Tür-
kiye ekonomisi � nans sektörüyle dünya 
ticaretindeki konumuyla dünya ekonomi-
sine entegredir. Kayg�lar�n beklentiler ka-
nal�yla Türkiye’deki tüketiciyi etkilemesi 
do�ald�r. Burada önemli olan dalgan�n bo-
yudur. Temel makro göstergelere bak�nca 
kamu borç stokunun milli gelire oran� a�a-
�� trendde. Bütçe aç�klar�n�n milli gelire 
oran� da a�a�� trendde. Türkiye’nin kamu 
� nansman dengeleri güçlü ve iyile�meye 
devam ediyor. Bu kriz � nans sektöründe 
ba�layan bir kriz. Türkiye’de � nans sektö-
rü hem oldukça sa�lam, güçlü ekonomiyi 
destekleyici noktada. Türkiye’de bankac�-
l�k sektörü reel ekonomiyi destekleyecek 
bilanço yap�s�na sahip. Hane halk� aç�s�n-
dan bir tahribat yok” dedi.
Türkiye ekonomisinin beklenti kanal�yla 

risk i�tah�n�n azalmas�yla bir miktar etki-
lendi�ini ifade eden �im�ek, fakat kal�c� 
bir etkinin söz konusu olmad���n� söyledi. 

 Bakan �im�ek, “Finansal sektördeki pi-
yasalardaki dalgalanmalar, bu �ok reel eko-
nomiye nas�l yans�yacak? Bu çok önemli 
bir soru. 2008’de bu �ok hem büyüktü hem 
de � nans sektörüne yans�mas�n�n dozu bü-
yüktü. Bugünkü stres 2008’dekine yak�n 
düzeyde de�il. Bilanço yap�lar� o güne 
göre biraz daha güçlü” �eklinde konu�tu. 
Merkez Bankalar�n�n likidite aç�s�ndan 
yine bir miktar bu i�i rahatlatacak ad�m-
lar att���n�, dünya ekonomisinin 2008 gibi 
bir sürece girmedi�ini söyleyen �im�ek, 
“Olsa olsa dü�ük büyümeyle yetinmemiz 
gereken bir dönemdeyiz. Türkiye’nin 
makro göstergeleri sa�lam” diye konu�tu.

Yüzde 25’lik art�� 
s�n�r�nda �srarc� de�iliz

 
 Bakan �im�ek, bundan birkaç ay önce 
a��r� �s�nmadan bahsedildi�ini ancak �imdi 
‘buzul ça��na m� girdik’ diye tart��malar�n 
ya�and���n� ifade ederek, kredi geni�leme-
sinin makul seviyelere çekilmesinin do�ru 
bir hedef oldu�unu söyledi. 2011’in ilk iki 
çeyre�ine bak�nca istihdam artt���n� söy-
leyen �im�ek, “Güven veren istikrarl� bir 
hükümet var. Vatanda� da, yat�r�mc� da 
kredi talep ediyor. Biz ise biraz yava�lay�n 
dedik. Belirsizlikler kredi talebini ve arz�-
n� etkileyecek. Yüzde 25’lik art�� s�n�r�nda 
�srarc� olman�n çok makul olmad��� bir 
dönemdeyiz” dedi.

Yerli ara mal� üretimine vergi te�viki
  Maliye Bakan� Mehmet 

�im�ek, yerli ara mal� 
üretiminde vergi te�vikinin 

gündemde oldu�unu 
belirterek, çok spesi� k 

ürünlerde, spesi� k 
alanlarda üretimi te�vik 
edecek yeni yakla��mlar 

içerisine girilece�ini 
söyledi. 

Maliye Bakan�Maliye Bakan�
Mehmet �im�ekMehmet �im�ek

O Ayd�n, yapt��� yaz�l� aç�klamada, 
OST�M’deki sa�l�k hizmetlerinin 
varl���ndan bu kadar haberdar ol-

madan, bu tarz demeçler verilmesini hay-
retle kar��lad�klar�n� belirterek, bölgedeki 
sa�l�k hizmetleri hakk�nda bilgi verdi.

 Bölgede tam te�ekküllü bir hasta k�r-
mak için yola ç�kt�klar�n�, i�in uzmanla-
r�yla yap�lan çal��malar sonucunda, bu 
bölgede tam te�ekküllü bir hastanenin 
sürdürülemez oldu�u sonucuna vard�k-
lar�n� söyleyen Ayd�n, bu sebeple farkl� 
bir çözüm aray���na girdiklerini belirtti. 
Ayd�n �öyle devam etti: “Biz yapt���m�z 
çal��malar sonucu bu bölgede tam te�ek-
küllü bir hastanenin sürdürülemez oldu-
�unu gördük. Burada ya�anacak herhangi 
bir kaza sonras� ortaya ç�kabilecek rahat-
s�zl�klar, her türlü t�p alan�n� ilgilendiri-

yor olabilir. Yani göz bölümü de laz�m, 
yan�k da laz�m, dâhiliye de laz�m vb. Bu 
uzmanl�k dallar�n�n tümünü bazen tek bir 
hastanede bile bulamayabiliyoruz. Allah 
korusun, bir insan�n parma�� koptu�unda 
dikilmesi için bir hastaneye gitti�inde, 
‘Burada müdahale edemeyiz, �u hasta-
neye gitmen gerekiyor’ gibi cevaplar 
al�nabiliyor. Örne�in, Ankara’da sadece 
1 tane yan�k merkezi var. Dolay�s�yla 
bizler, bu alan�n uzmanlar�yla yapt���m�z 
� kir al��veri�lerinin, çal��malar�n sonun-
da bölgemizde tüm bu t�p bran�lar�n� 
bar�nd�ran, sürdürülebilir bir sa�l�k siste-

minin kurulamayaca��na kanaat getirdik. 
Bu noktada di�er çözüm ne olabilir diye 
dü�ündü�ümüzde, buraya çok nitelikli 
bir 112 merkezi kurmak ve ilgili hastay�, 
ilgili noktaya en h�zl� �ekilde ta��mak en 
do�ru çözüm yolu olarak kar��m�za ç�k-
t� ve biz de öyle yapt�k. Bu ara�t�r�lm��, 
üzerine kafa yorulmu� bir çözümdür.” 

Ankara’n�n örnek 112 
istasyonu OST�M’de

 Bu a�amada bölgede kurulan 112 mer-
kezinin de Ankara’n�n en nitelikli 112 

merkezi oldu�unu belirten Ayd�n �unlar� 
söyledi: “Bölgemizde hizmet vermekte 
olan 21 nolu 112 OST�M istasyonu bi-
nas�n�n müstakil olmas�, prefabrik olmas� 
ve ambulans ç�k�� kolayl��� ile tüm 112 
istasyonlar� içinde örnek istasyondur. �u 
anda Ankara’da 118 tane 112 merkezi 
var, fakat buras� örnek istasyon duru-
mundad�r. Bina yap�s� ve konumu olarak 
112 yönetmeli�ine en uygun istasyondur. 
Yurt d���ndan gelen baz� sa�l�k heyetleri-
ne de örnek istasyon olarak bölgemizdeki 
bu istasyon gezdirilir. Biz bu alan kuru-
lurken kendilerine OST�M’in neresini 
istiyorsan�z size tahsis edece�iz dedik ve 
kendilerine ait, müstakil bir bina tahsis 
ettik. Do�algaz�na kadar tüm ihtiyaçla-
r�n� da biz kar��l�yoruz. Biz buray� çok 
önemsiyoruz.”

 Etlik Yüksek �htisas, E�itim ve 
Ara�t�rma Hastanesi OST�M Semt 
Poliklini�i’nin de bölgelerinde hizmet 
vermekte oldu�unu sözlerine ekleyen 
Ayd�n, tüm bunlara ra�men s�rf OST�M 
ad�na bir leke vurmaya çal��mak için bu 
tarz demeçler vermenin kimseye bir �ey 
kazand�rmayaca��n� sözlerine ekledi. 
Ayr�ca OST�M’in itfaiye problemi de ol-
mad���n� belirten Ayd�n, insanlar�n biraz 
ara�t�rma yaparak demeçler vermesi ge-
rekti�ini söyledi.

OST�M’de ambulans da var, itfaiye de
  OST�M OSB Yönetim 

Kurulu Ba�kan� Orhan 

Ayd�n, ANK�SAD Yönetim 

Kurulu Ba�kan� Harun 

Akça’n�n “OST�M’de 

ambulans yok” demecini 

�a�k�nl�kla kar��lad�klar�n� 

bildirdi. 
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“Elini ta��n alt�na koymakla, elin üzerine
 ta� koymak ayn� �ey de�ildir…”

Üke sanayimizin temel yap�lanmas� olan OSB’lerin 
gereklili�inin ve statülerinin art�k tart���lmaz �ekilde yerle�ti�ini, 
ya da yerle�mesi gerekti�ini dü�ünüyoruz.

Hükümetin son yakla��m�nda oldu�u gibi; tüketti�imiz, 
kulland���m�z ürünleri yerlile�tireceksek, ara mal� imalât�nda 
d��a ba��ml�l�ktan kurtulacaksak, ihracat� ve istihdam� art�r�p, 
cari aç��� azaltacaksak kurulmu� ve kurulacak OSB’lere 
ihtiyac�m�z var demektir.

Her sabah ülkemizin dört bir yan�nda faaliyet 
gösteren OSB’lerde olan bitene ili�kin haber dosyas�n� 
bilgisayarlar�m�zda görebiliyoruz. (Medya takip hizmeti ald���m�z 
�nterpress’e te�ekkür ediyoruz.) Günlük bültenler bize sadece 
OST�M’i de�il Türkiye’deki tüm OSB’leri ve üretim giri�imlerini 
yak�ndan izleme f�rsat� veriyor:

-Antalya OSB’ye meslek lisesi aç�ld�. -Mardin OSB’de 9 
ayda 483 milyon dolarl�k ihracat yap�ld�. -Adana OSB’de her 
geçen y�l elektrik üretimi art�yor.-OSB’lerde bedelsiz arsaya 20 
günde 10 bin ba�vuru yap�ld�. – Nazilli OSB’de 2012 y�l�nda 
10 fabrika daha üretime geçecek. -Tarsus OSB’de içme suyu 
sorunu çözülüyor. -�zmir Kemalpa�a ilçesinde Ba�yurdu 
ad�yla yeni bir OSB kurulacak. -Diyarbak�r OSB’de çevreye 
dost trafo üretiliyor. -Çanakkale’nin Biga ilçesinde kurulu 
bulunan fabrikada i�lenen biberler, közlenmi� olarak Avrupa 
ve dünyan�n say�l� ülkelerine ihraç ediliyor. -Aksaray OSB’de 
el arabalar� imalat� yapan Tunal� firmas� 33 ülkeye ihracat 
yap�yor...

Kayseri, Çorum, Sivas, Ali�a, Eski�ehir, Manisa, Bal�kesir, 
K. Mara�, Kocaeli, Batman illerinden ve birçok ilçede kurulu 
OSB’lerden benzer haberleri görebiliyoruz. OSB’ler OSBÜK’ün 
temsil gücü ile daha iyi yerlere gelecekler. 

Nitekim OSBÜK’ün çabas�yla Ankara’daki OSB’ler rahat bir 
nefes ald�. Büyük�ehir Belediye Ba�kan� Melih Gökçek, Ostim 
OSB’nin düzenledi�i geleneksel iftarda OSB’leri rahatlatan bir 
‘aç�l�m’ yapt�:

“OSB ba�kanlar�yla görü�tük. Birlikte Ankara sanayisi için 
çok güzel kararlar ald�k. Bundan sonra sanayi bölgeleriyle ilgili 
çok de�i�ik çal��malar göreceksiniz. �lk olarak bütün sanayi 
bölgelerinin alt yap�lar�n� bitirmek istiyoruz. Bunlardan daha 
önemlisi, beraberce Ankara için hangi sanayi yat�r�mlar�n� 
yapabiliriz ve bunlar� nas�l destekleyebiliriz konusunda 
mü�terek bir çal��ma karar� ald�k. Örne�in yeni yap�lacak 
olan metrodan, tramvaydan tutun, MAN otobüslerinin yedek 
parçalar�na ve belediyemizin yerli üreticiden alabilece�i 
ürünlere kadar birçok önemli ortakl��a ad�m ataca��z.”

OSB’lerle büyük�ehir aras�ndaki yak�nla�ma ile adeta havas� 
kirlenen bir odan�n penceresi ard�na kadar aç�ld�. Gökçek, 
OSB uygulamalar�na yönelik ele�tirileri ve hizmet almalar�na 
engel olan tavr�n� de�i�tirdi. Gökçek’in OSB’lerle el s�k��mas�n�n 
sonuçlar� �imdiden ç�plak gözle görülüyor. 

OSB’lerde üretim yapan giri�imciler, sanayici ve i�adamlar� ile 
çal��anlar o �ehrin, beldenin, bölgenin vatanda�lar�d�r. Onlar�n 
i�, a� sahibi olmas� kentin mutlu olmas� demektir. Her belediye 
ba�kan� da hem�ehrilerinin, seçmenlerinin geçiminden, 
mutlulu�undan sorumludur. Say�n Gökçek’in bölgesel 
kalk�nmaya ve sanayinin geli�mesine katk�da bulanaca��n� 
dü�ündü�ümüz bu olumlu de�i�iminin kesintiye u�ramadan 
samimi olarak devam�n� diliyoruz. 

***

Savunma sanayindeki yerlile�tirme giri�imleri �srail ile olan 
ili�kiler nedeni ile özel olarak gündeme geliyor:

-FNSS’in Kara Kuvvetleri Komutanl��� için yapt��� Seyyar 
Yüzücü Hücum Köprüsü Gölba�� tesislerinde törenle teslim 
edildi. -Deniz Kuvvetleri Komutanl��� koordinatörlü�ünde �TO 
i�birli�iyle 24-30 Eylül 2011 tarihleri aras�nda �stanbul Dünya 
Ticaret Merkezi’nde gerçekle�tirilecek 3. Malzeme Yerlile�tirme 
Sergisi’nde yer alacak 8 bin kalem malzemenin 4 bini için yerli 
üretici bulunmas� hedefleniyor. -Türk Havac�l�k ve Uzay Sanayii 
A. � (TUSA�) Genel Müdürü Muharrem Dörtka�l�, Amerikal� 
havac�l�k �irketi Boeing firmas�na, risk payla��ml� ortakl�k önerisi 
sunduklar�n� bildirdi. 

***

-Yazar ailemize yeni kat�lan Cüneyt Örkmez’in,“Güzel Ülke 
Sanayisi ile Savunma”  ba�l�kl� yaz�s�n� savunma sanayi ve 
yerli üretime ili�kin özgün bak�� aç�s� nedeniyle okuman�z� 
öneriyoruz. 

Editörden

Yerli üretim ve 
Gökçek’ten
OSB aç�l�m�...

Kemal ÇEKÜÇKemal ÇEKÜÇ

kem
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TUSA�’tan Boeing’e ortakl�k tekli�  
 Türk Havac�l�k ve Uzay Sanayii A. � (TUSA�) Genel Müdürü Muharrem Dörtka�l�, 

Amerikal� havac�l�k �irketi Boeing � rmas�na, risk payla��ml� ortakl�k önerisi sunduklar�n� 
belirterek, bu önerilerine olumlu yan�t alacaklar�n� tahmin etti�ini söyledi. 

Dörtka�l� sorular� yan�tlarken, 
TUSA� olarak uzun süredir 
Boeing � rmas�na çe�itli par-

çalar ürettiklerini an�msatarak, art�k 
Türkiye’nin kendi ürününü tasarla-
mas� gerekti�ini belirtti. Bir süre önce 
Boeing � rmas�n�n yetkilileriyle gö-
rü�me imkân� bulduklar�n� ifade eden 
Dörtka�l�, özgün uydu, uçak, insans�z 
uçak gibi projelerde deneyim sahibi 
olduklar�n�, bu tecrübelerin �����nda 
Boeing’in yeni geli�tirece�i bir uçak-
ta ya da daha önce geli�tirdi�i ama ye-
nileyece�i bir uçakta tasar�m i� pay� 
almak istediklerini anlatt�. 

 Boeing için geli�tirecekleri bu tasa-
r�m� para kar��l���nda yapmayacakla-
r�n� anlatan Dörtka�l�, “Masraf� kendi 
cebimizden kar��layarak riski al�r�z. 
Ald���m�z riski de yapt���m�z masraf-
lar� da bu geli�tirme program�na ser-
maye gibi ayni olarak koyar�z. Sonra 
da uçak satt�kça biz burada yapt���-
m�z ayni masraf� ve sat��taki direkt 
maliyetleri al�r�z. Biz Boeing’in bu 
konuda orta�� gibi oluruz. Buna risk 
payla��ml� ortakl�k diyoruz” dedi. 

 Boeing yetkililerine, askeri proje-
lerde de iki ülke için ortak bir ürün 
geli�tirme önerisinde bulunduklar�n� 
belirten Dörtka�l�, üçüncü ülkeler için 
birlikte i� yapabileceklerini kaydetti. 
Türkiye’nin kendi uça��n� tasarlar-
ken ayn� zamanda büyük havac�l�k 
�irketlerine parça üretmeye de devam 
etmesi gerekti�ini anlatan Dörtka�l�, 
�öyle konu�tu: “Tüm havac�l�k �ir-
ketleri için rekabetçi üretimimize de-
vam etmemiz laz�m çünkü evin içine 
bir akar olmas� gerekir. Ama bütün 
bunlar� yaparken bizim bir ba�ka he-
de� miz ürün sahibi olmak. Sonra da 
birilerinin bizim için i� yapar hale 
gelmesini temin etmek. Üretim i�le-
ri devam ederken biz Boeing’e �unu 
söylüyoruz; üretim i�lerinin miktar�-
n� ve derinli�ini artt�ral�m. Biz 2005 
y�l�nda yabanc� hisseleri sat�n alarak 
TUSA�’� tamamen milli hale getir-
di�imizde 90 milyon Dolar ciromuz 
vard�. Boeing’in oradaki pay� 20 mil-
yon dolard�. �imdi biz 600 milyon do-
larl�k bir �irketiz, ama Boeing’in pay� 
6 milyon dolar. Yani biz büyüyoruz, 
Boeing’in pay� azal�yor.” 

“Heyecan verici 
projeler haz�rlan�yor” 

 

 Türk savunma sanayiinde son dö-
nemde heyecan verici projeler haz�r-
land���n� ifade eden Dörtka�l�, bunlar 
aras�nda yerli helikopter, yerli yeni 
nesil sava� uça�� ve uydu geli�tirme 
projelerinin bulundu�unu an�msat-
t�. Önümüzdeki y�l TÜB�TAK uzay 
ile geli�tirdikleri Göktürk 2’yi uzaya 
göndereceklerini anlatan Dörtka�l�, 
insans�z hava araçlar� konusunda da 
çal��malar�n sürdürüldü�ünü söyledi. 
Bölgesel yolcu uça�� yapma konu-
sunda ön çal��malar�n devam etti�ini 
belirten Dörtka�l�, “Tahmin ediyorum 
k�sa bir süre içinde bunun bir kurgusu 
ve modeli olu�turulup anonsu yap�la-
bilir. Orada TAI olarak da önemli bir 
görev alma arzusunday�z. Bölgesel 
yolcu uça�� özgün ve ortak geli�tirile-
bilir. Havac�l�k konusunda daha önce 
ihmal edilen konularda at�l�m olacak” 
dedi. 

OST�M Organize Sanayi Böl-
ge Yönetimi, Birle�mi� Mil-
letler Kalk�nma Program� 

yetkililerini a��rlad�. UNDP Daimi 
Temsilcisi Shahid Najam ve UNDP 
Koordinasyon Görevlisi Halide 
Çaylan’� misa� r eden OST�M Yö-
netimi, öncelikle i�birli�i ça�r�lar�na 
bu kadar k�sa zamanda olumlu cevap 
veren UNDP yetkililerine minnettar-
l�klar�n� dile getirdiler.

 OST�M OSB Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Orhan Ayd�n, daha önceki 
baz� projelerinde de UNDP ile ili�-
kileri oldu�unu, ancak ‘dünyada son 
aylarda ya�anan açl�k ve k�tl�k so-
runlar� sebebiyle neler yapabiliriz?’ 
sorusunu sormaya ba�lad�klar� za-
man UNDP’yi yeniden ke�fettiklerini 
söyledi. “Somali’de ya�ananlar insan 
olarak hepimizi çok derinden sarst� 
ve çok rahats�z etti” diyen Ayd�n, bu 
nedenle Ramazan iftar�nda da Somali 
konusuna dikkat çekmeye çal��t�kla-
r�n� söyledi. Somali ile ilgili yaz�lan 
çizilen tüm raporlar� incelediklerini, 
ilgili kurum ve kurulu�lara ula�t�k-
lar�n� belirten Ayd�n �öyle devam 
etti: “T�KA ve Somali Büyükelçili�i 
ile görü�tük ama en önemlisi UNDP 
ile yapt���m�z görü�me oldu. Biz 
Somali’de ya�anan açl�k s�k�nt�s�n-
dan önce de gerek Ortado�u, gerek 
Afrika, gerek Türki cumhuriyetler ol-
sun onlar�n yerel ve bölgesel kalk�n-
mas�na yönelik olarak projelere kafa 
yoran bir bölgeyiz. Özellikle yapt���-

m�z görü�meden sonra UNDP ile de 
yapabilece�imiz birçok ortak çal��ma 
oldu�unu ke�fettik. Bu sebeple ziya-
retimize h�zl� bir �ekilde duyarl�l�k 
göstererek �u anda burada oldu�unuz 
için te�ekkür ediyoruz.” 

 UNDP Daimi Temsilcisi Shahid 
Najam da konu�mas�na “Öncelikle 
çok önemli bir inisiyatif ald��� için 
OST�M’e çok te�ekkür ediyorum” 
diyerek ba�lad�. “Benim için önemli 
olan böyle bir inisiyati�  sizin taraf�-
n�zdan al�nmas�” diyen Najam sözle-
rini �öyle sürdürdü: “Çünkü genellik-
le böyle inisiyati	 eri BM olarak biz 
al�r�z. Özel bir kurumunun ba�ka-
n�n�n bu sebeple bizden görev talep 
etmesi gerçekten bizi çok �a��rtt� ve 
size bu anlamda çok müte�ekkiriz. 
Asl�nda son zamanlarda BM ülkele-
rin kalk�nmalar�na yard�mc� olmada 
özel sektörle ortakl���n, i�birli�inin 
ne kadar önemli oldu�unu yeni id-

rak ettik. Çünkü dünyan�n kalk�nma 
ve geli�mi�lik sorunlar�na bakt���n�z 
zaman görüyorsunuz ki birçok alan-
da yap�lacak �eyler var. Bunlar� hü-
kümetlerin tek ba�lar�na yapmalar� 
mümkün de�il. Dolay�s�yla çe�itli 
ortakl�klar geli�tirmeliyiz. Bu konu-
da da biz özel sektör i�birli�ine çok 
önem veriyoruz. Bu sebeple çok ya-
k�n geçmi�te �stanbul’da bir merkez 
kurduk. O merkez kalk�nmada özel 
sektörle i�birli�i konusunu yürütecek. 
Hedef özel sektörü kalk�nma konula-
r�n�n içine çekmektir.” 

 Yap�lan toplant�n�n ard�ndan OS-
T�M ve UNDP aras�nda yenilenebilir 
enerji, enerji verimlili�i, mesleki e�i-
tim – istihdam ve Ostim modelinin 
bir bölgesel kalk�nma modeli olarak 
ihrac� konular�nda i�birli�i çal��mala-
r� için mutabakat olu�turulup, eylem 
plan� haz�rlanmas�na karar verildi.

�Geçti�imiz günlerde verdi�i iftar yeme�inde de Somali’deki açl�k 
s�k�nt�s�na dikkat çeken OST�M OSB Yönetimi,  Birle�mi� Milletler 

Kalk�nma Program� yetkilileri ile geli�mekte olan ülkeler için 
yap�labileceklerle ilgili i�birli�i toplant�s� yapt�.

OST�M-UNDP i�birli�inde ilk ad�m
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Ara�t�rma kapsam�nda sanayicinin 
ara elemanlarda arad��� en önemli 
özellikler, ara elemanlar� avantajl� 

k�lan yönler ve eleman temininde kar��la��-
lan sorunlar ortaya konuluyor. Yrd. Doç. Dr. 
Zorlu’nun yapt��� ara�t�rma Ankara Organize 
Sanayi Bölgesindeki i�letmeler ve ara eleman 
aday� olarak kabul edilen meslek yüksek oku-
lu ö�rencilerinin mukayeseli de�erlendirme-
lerini içeriyor. 

 Çe�itli sektörlerden ve farkl� bölümlerden 
toplam 564 kat�l�mc�n�n yer ald��� anket çal��-
mas�nda � rmalar�n yüzde 88’i en çok ihtiyaç 
duyduklar� eleman tipinin ‘ara elamanlar’ ol-
du�unu belirtirken, yüzde 74’ü istenilen özel-
liklere uygun ara eleman bulmakta zorland�k-
lar� belirtti. Ara eleman adaylar�n�n ise yüzde 
65’i kendilerine uygun bir i� bulamayaca��n� 
ifade ederken, yüzde 55’i uygun i� alanlar� 
ve i�letmeler konusunda sa�l�kl� bilgiye ula-
�amad�klar�n� ifade etti. Türk sanayicisinin 
ara elemanlarda arad��� en önemli özellikler 

ise, de�i�en ko�ullara uyum sa�lamalar�, ça-
l��acaklar�, sektör ve i�in gerektirdi�i pratik 
bilgilere sahip olmalar�, �eklinde ortaya ç�kt�. 
Sanayicinin ara elemanlarda en az bulunma-
s�n� istedi�i özellik ise yabanc� dil bilgisi. Sa-
nayicilere göre ara elemanlar� avantajl� k�lan 
en önemli yönler genç ve dinamik olmalar�, 
i�tigal konusu hakk�nda e�itilebilir ve geli�ti-
rilebilir olmalar� geliyor. 

 Ara�t�rmadaki çarp�c� sonuçlardan birisi de 
genel kanaatin aksine ara elemanlar�n dü�ük 
maa� ve dü�ük i�çilik giderlerinin sanayici 
taraf�ndan ikinci planda tutulmas�. Ara�t�rma-
ya kat�lan � rmalar e�er istenilen özelliklere 
sahip ara elemanlar temin edebilirse 4 y�ll�k 
üniversite mezunlar�ndan daha yüksek maa� 
ödemeye haz�r olduklar�n� belirtiyor. Bu so-
nucun aksine mesleki teknik e�itimde ö�re-
nim gören ara eleman adaylar� dü�ük maa� ve 
dü�ük gider avantajlar�n�n en önemli kendile-
rini önemli k�lan en etkili avantaj oldu�unu 
belirtiyor. Bu farkl�l�k ara eleman adaylar�n�n 

Türk sanayisi için nas�l bir öneme sahip ol-
duklar� konusunda yeterli bilgiye sahip bulun-
mad���n� gösteriyor.

 Sanayicinin ara elaman temininde kar��-
la�t��� sorunlar�n ba��nda mesleki e�itimde 
güncel ihtiyaçlara yönelik ve uzmanla�ma 
esasl� e�itimin verilmeyi�i gösteriliyor. ��e 
al�nan ara eleman adaylar�n�n uzun süre ayn� 
i�letmede çal��t�r�lamamalar� ve adaylardaki 
motivasyon dü�üklü�ü de kar��la��lan önemli 
sorunlar aras�nda yer al�yor. Ara�t�rmada-
ki önemli bir tespit ise ara�t�rma konular�na 
ili�kin sanayicilerin görü� ve de�erlendirme-
leri ile mesleki teknik e�itimdeki ara eleman 
adaylar�n�n görü� ve de�erlendirmeleri ara-
s�nda anlaml� farkl�l�klar�n olmas�... 

 Ahi Evran Üniversitesi Ö�retim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Kür�ad Zorlu bu sonuçlar�n 
son derece önemli oldu�unu ve sanayicinin 

beklentisi ile ara eleman adaylar�n�n mev-
cut durumlar�n�n uyu�mamas�n�n eleman 
teminindeki sorunlar� derinle�tirdi�ini ifade 
ediyor. Ara�t�rmac� Kür�ad Zorlu’ya göre 
özellikle ara eleman adaylar�n�n kendilerini 
4 y�ll�k lisan mezunlar� ile kar��la�t�rarak bir 
maa� mukayesesine gitmesi hem mesleki-
teknik e�itimden kaç��lara hem de eleman-
larda motivasyon dü�üklü�üne sebep oluyor. 
Bu yüzden sanayici ile mesleki teknik e�itim 
mezunlar�n�n ö�renim döneminde tan��mas� 
gerekiyor. Kür�ad Zorlu bu sonuçlar�n mes-
leki teknik e�itim sisteminin yeniden yap�lan-
d�r�lmas�n� zorunlu k�ld���n� ve kamuoyunda 
ara eleman meselesinin daha fazla i�lenerek 
gençlerin istenilen niteliklere kavu�tuklar�nda 
ara eleman olarak daha iyi �artlarda çal��abile-
ceklerine inand�r�lmas�n�n son derece önemli 
oldu�unu vurguluyor.

D�� Ekonomik �li�kiler Kurulu (DE�K) 
Ba�kan� Rona Y�rcal�’n�n sahibi ol-
du�u Manisa’daki Akhisar Rüzgar 

Santral�’n�n (AKRES) aç�l���nda yabanc� 
üreticilere “Türkiye’ye gelin” ça�r�s� yap�ld�. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i (TOBB) 
Ba�kan� Rifat Hisarc�kl�o�lu, cari aç��a kar-
��, Enerji Bakan� Taner Y�ld�z’�n somut bir 
çözüm üretti�ini söyledi. Hisarc�kl�o�lu, 
Bakan Y�ld�z’�n yabanc� enerji �irketlerine 
Türkiye’de üretim yapmalar� halinde daha 
çok te�vik sa�lamay� garanti ettiklerini belir-
terek, “Say�n Enerji Bakan� tam bir Kayseri 
icad� çok somut bir nokta ortaya koydu. Rona 
Y�rcal� ve Alman orta�� Nordex’e diyor ki: 
Santrali Almanya’da üretilen parçalarla ya-
parsan, üretti�in elektri�i 7 cent’e al�r�m. Gel 
yerli mal� kullan, 11 cent’e alay�m.” dedi. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan� Taner Y�l-
d�z ise büyüyen Türkiye’nin, büyümeyen bir 
enerji sektörü olamayaca��n� bildirerek, �öyle 
devam etti: Gerek cari aç�kla, gerek yerli ve 

yenilenebilir enerji kaynaklar�nda at�l�m yap�-
yoruz. Eline tencere tavay� alanlar manipüla-
tif davrananlara alet olmamal�. Eline tencere 
alanlar bilmeden de olsa bizim gazla ilgili 
ithalat�m�z� destekliyor demektir.

100 bin evin ihtiyac� 

 AKRES Ba�kan� Rona Y�rcal� da geçen y�l 
Türkiye’nin net enerji ithalat� faturas�n�n 34 
milyar dolar oldu�unu belirterek enerji yat�-
r�mlar�n�n önemine dikkat çekti. Y�rcal�, “140 
milyon TL’lik bu yat�r�m�n bir y�lda tamam-
land���na dikkat çekerek “Santral, 80 metre 
yüksekli�inde 18 kuleden olu�uyor. 165 mil-
yon KW saat elektrik üretecek bu tesis, 100 
bin hanenin enerji ihtiyac�n� kar��layacak. 
Ayr�ca 41 bin a�ac�n ömrü boyunca tuttu�u 
karbondioksite e�de�er bir karbon azalt�m� 
sa�layacak” dedi.

48 bin MW’l�k ba�vuru 
9 milyar euroluk yat�r�m

 EPDK Ba�kan� Hasan Kökta� ise bugün 
72 rüzgar santral� say�s�na ula��ld���n� söyle-
yerek, ‘Devreye al�nan tesislerin yat�r�m tutar� 
1.6 milyar dolar euro’yu buldu’ dedi. 48 bin 
MW kurulu gücündeki 802 adet rüzgar enerji 
santral� ba�vurusunda son a�amaya gelindi-
�ini bildiren Kökta�, ‘TE�A� taraf�ndan 10 
paket halinde yar��malar tamamland�, h�zl� 
�ekilde lisansland�r�l�yor. 9 milyar euroluk bir 
tutara denk geliyor. Özel sektör üzerine dü�en 
sorumlulu�u yerine getirerek, bir an önce bu 
santrallar� tamamlamal�’ diye konu�tu.

‘Ara eleman’ konusunda çarp�c� sonuçlar 

Santrali yerli yapan daha çok kazanacak 

 K�r�ehir Ahi Evran Üniversitesi �ktisadi ve �dari 
Bilimler Fakültesi ��letme Bölümü Ba�kan� Yrd. Doç. 

Dr. Kür�ad Zorlu’nun yapt��� ara�t�rma sonuçlar� 
‘ara eleman’ olarak nitelendirilen i�gücünün 

sanayicinin en çok ihtiyaç duydu�u ve gerekti�inde 
en yüksek ücreti vermeye haz�r bulundu�u eleman 

tipi oldu�unu ortaya ç�kard�. 

  Enerji Bakanl���’n�n yerli mal� kullan�larak 
yap�lan santrallerinden alaca�� elektri�e daha 

çok para verme önerisinin ard�ndan TOBB Ba�kan� 
Hisarc�kl�o�lu, yabanc� firmalar� Türkiye’ye yat�r�ma 
ça��rd�. AKRES’in aç�l���nda konu�an Hisarc�kl�o�lu, 

“Kayserili biziz ama Rona Bey daha ak�ll� ç�kt�, 
havadan para kazanacak” dedi.

Son y�llarda turizmde yakalad��� 

ba�ar�y� sanayi sektöründe de 

devam ettiren Mardin, yaban-

c� yat�r�mc�lar�n gözdesi oldu. Hilton 

oteller zincirinin otel yapmas� ve Duba-

ili bir �irketin 7 y�ld�zl� otel açmak için 

giri�imlerde bulunmas�n� yabanc� � r-

malar�n sanayi alan�nda fabrika kurma 

giri�imleri takip ediyor. Alman, �talya, 

Kuveyt ve Duabi’li i� adamlar� olmak 

üzere dünyan�n birçok ülkesinden zen-

gin i� adamlar� ve � rmalar tarihi kentte 

yat�r�m yapmak için s�raya girdi. Mar-

din Organize Sanayi Bölgesi’nde yer 

kalmad��� için Mardin Valili�i ikinci 

OSB için yer tahsis etti. �ki y�l içinde 

2 milyar 47 milyon TL yat�r�m hedef-

leniyor. Turizmden sonra sanayide de 

önemli geli�melerin ya�and��� tarihi 

kentte son iki y�l içinde 1 milyar 646 

milyon 776 bin TL yat�r�m yap�ld�. 

Mardin yerli 
ve yabanc� 

yat�r�mc�lar�n 
gözdesi 

TOBB Ba�kan�TOBB Ba�kan�
Rifat H�SARCIKLIO�LURifat H�SARCIKLIO�LU
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Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kurulu�u (OSBÜK), 10 y�l� a�k�n 
bir süredir uygulamada olan 

4562 say�l� Organize Sanayi Bölgeleri 
Kanunu’nun yenilenmesini, yat�r�mc� 
için OSB’lerin cazibe merkezi haline ge-
tirilmesi amac�yla te�vik politikalar�nda 
OSB’lere pozitif ayr�mc�l�k yap�lmas�n�, 
OSB yat�r�mc�lar�n�n kulland��� elektrik, 
do�algaz bedellerinin kamu yüklerinden 
ar�nd�r�lmas�n� istedi. 

 OSBÜK Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Nurettin Özdebir ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan� 
Nihat Ergün ile Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakan� Taner Y�ld�z’a organize sanayi 
bölgelerinin sorunlar� ve çözüm önerile-
rine ili�kin bir rapor sundu. Bilim, San-
ayi ve Teknoloji Bakan� Ergün’e sunulan 
raporda, 10 y�l� a�k�n süredir uygulanan 
4562 say�l� Organize Sanayi Bölgeleri 
Kanunu’nun yenilenmesi, kapal� alan� 2 
bin metrekareden küçük olan Bilim, San-
ayi ve Teknoloji Bakanl���ndan özel izin 
alm�� olanlar hariç, bütün s�nai üretim 

tesislerinin organize sanayi bölgelerinde 
kurulmas�n�n zorunlu ve cazip hale get-
irilmesi istendi. OSB’lerin yat�r�mc� için 
cazibe merkezi haline getirilmesi amac� ile 
te�vik politikalar�nda OSB’ler ad�na pozitif 
ayr�mc�l�k yap�lmas�, Çevre Kanunu’nun 
Geçici 4. maddesinde de�i�iklik yap�larak 
kurulu� a�amas�nda olan merkezi ar�tma 
tesisi yapacak doluluk ve at�k seviyesine 
gelmeyen OSB’lere ceza uygulamas�n�n 
önlenmesi raporda yer alan ba�l�klardan 
oldu. 

 Ayr�ca, Çal��ma ve Sosyal Güven-
lik Bakanl��� taraf�ndan yay�mlanan 
“��çi Sa�l��� ve Güvenli�i Hizmetleri 
Yönetmeli�i”, “OSB Uygulama 
Yönetmeli�i” ile OSB’lere tan�nan Ortak 
Sa�l�k ve �� Güvenli�i Merkezi kurma ve 
i�letme yetkisinin kald�r�lmas� da istendi. 

TRT pay� kald�r�ls�n 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan� 
Taner Y�ld�z’a sunulan raporda ise san-
ayi sektöründe kullan�lan elektrik ve 

do�algaz�n tüketiminin yüzde 50’sinin 
OSB’lerde faaliyet gösteren sanayiciler 
taraf�ndan tüketildi�ine dikkat çekilerek, 
OSB yat�r�mc�lar�n�n kulland��� elektrik, 
do�algaz bedellerinin kamu yüklerinden 
ar�nd�r�lmas� gerekti�i bildirildi. Enerji 
� yatlar�n�n makul seviyelere indirilmesi 
amac�yla do�al gaz al�� � yat� içerisindeki 
özel tüketim vergisinin, elektrik al�� � yat� 
içerisindeki yüzde 1 enerji fonunun, yüzde 
1 belediye pay�n�n, yüzde 2 TRT pay�n�n 
kald�r�lmas� veya OSB kat�l�mc�lar�na 
ar�tma tesislerine uygulanan enerji bedeli 
iadesine benzer bir yöntemle iadesi istendi. 

OSB Do�al Gaz 
A� desteklensin 

 Do�al gaz Piyasas� Kanunu’nda ger-
ekli de�i�ikliklerin yap�larak OSB’lere 
lisansl� do�al gaz temin ve da��t�m yetkisi 
verilmesi, OSBÜK önderli�inde OSB’ler 
taraf�ndan kurulan OSB Do�al Gaz A�’nin 
do�algaz ithalat� yapabilmesi için özel 

destek sa�lanmas�, BOTA�’�n 14 �ubat 
2011 tarihinde kontrat süresi biten 6 mil-
yar m3’lük Bat� Hatt�’n�n OSB Do�al Gaz 
A.�.’ye devredilmesi istendi.

Elektrik tesisleri proje 
onay yetkisi verilsin

 Organize sanayi bölgelerine elektrik te-
sisleri proje onay ve kabul yetkisinin ver-
ilmesinin önemine vurgu yap�lan raporda, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl���n�n 
4 �ubat 2011 tarih ve 703 say�l� makam 
onay�nda de�i�iklik yap�larak OSB’lere de 
proje onay� ve kabul i�lemleri yetkisinin 
verilmesi gerekti�i kaydedildi. Bakanl���n 
kriterlerine uygun en az elektrik müh-
endisi ve gerekli teknik donan�ma sahip 
olan OSB’lere, kat�l�mc�lar�n�n projelerini 
onaylama ve kabul i�lemlerini yaparak 
Bakanl��a bilgi verme yetkisinin verilm-
esinin sanayicinin i�ini kolayla�t�rarak 
devletin yükünü azaltaca�� belirtildi.

Sanayiciye 2 milyar TL’lik çöp 
müjdesi geldi. Ambalaj at�klar�n� 
bugüne kadar belediyelere be-

delsiz vermek zorunda kalan Organize 
Sanayi Bölgeleri (OSB) mücadeleleri-
ni sonunda kazand�. Çevre Yönetimi 
Genel Müdürlü�ü, Resmi Gazete’de 
yay�mlanan “Ambalaj At�klar�n�n Kon-
trolü Yönetmeli�i” kapsam�nda OSB’lerin 
at�klar�n� bedelli satmas�na izin verildi. 

Çok gündeme gelmi�ti

 Çevre ve Orman Bakanl��� 2004 tarihli 
yönetmelik ile belediyeler veya beledi-

yelerin yetkilendirildi�i lisansl� �irketlere 
sanayicinin ambalaj at�klar�n� bedelsiz 
toplama yetkisi getirdi. Uygulamaya 
göre sanayiciler at�k ambalajlar�n� sadece 
belediyelerce belirlenen �irketlere bedel-
siz verebiliyordu. Daha önce birçok plat-
formda gündeme gelen konunun çözümü 
için TÜS�AD ve TOBB devreye girmi�, 
dönemin Çevre Bakan� Veysel Ero�lu so-
runu çözme sözü vermi�ti. Sanayiciler de 
konuyu birkaç farkl� platformda do�rudan 
bakanl��a iletmi�ti. De�i�ikli�in OSB’lere 
önemli kaynak getirmesi bekleniyor. 
2010’da kullan�labilir 2.5 milyon ton 

ambalaj at��� topland�. Bu at���n yüzde 
60-65’i sanayiciye ait. Sanayicilerin am-
balaj at�klar� piyasas� 2 milyar TL’lik bir 
büyüklü�e sahip. 

At�k � yatlar� yüksek

 Ambalaj at�klar�n�n sanayiciye verilm-
esi ile orta ölçekli bir sanayicinin y�ll�k 1 
milyon lira kazanaca�� belirtiliyor. Çünkü 
at�k ambalajlar�n ton ba�� � yat� plastikte 
600-700 TL, metal teneke 550 lira, metal 
alüminyum 2800 Lira, cam 110 lira, karton 
22 liradan sat�l�yor.  

OSB’ler pozitif ayr�mc�l�k istedi 

Sanayiciye 2 milyar liral�k çöp müjdesi 

  OSBÜK Yönetim Kurulu Ba�kan� Nurettin Özdebir ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan� Nihat Ergün ile 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan� Taner Y�ld�z’a organize sanayi bölgelerinin sorunlar� ve çözüm önerilerine ili�kin bir rapor sundu. 

  Çevre Yönetimi 
Genel Müdürlü�ü, 

Resmi Gazete’de 
yay�mlanan “Ambalaj 

At�klar�n�n Kontrolü 
Yönetmeli�i” 

kapsam�nda OSB’lere 
yeni gelir kayna�� ç�kt�.

Andolsun asra. �nsanl�k hüsrandad�r; 
ancak, iman edip do�rular� yapanlar ile 
birbirine hakk� ve sabr� tasfiye edenler 
müstesna.
    As�r Suresi

Tarih, zaman ya da ça� insanlara ve onlar�n 
olu�turdu�u millete/devlete baz� imkânlar 
sunar. �ah�slar ve milletler de bu f�rsatlar� 

de�erlendirerek refahlar�n� ve huzurlar�n� garanti-
lerler. Ya da bu f�rsat� heba ederler. Kendi du-
rumlar�n� zora soktuklar� gibi gelecek ku�aklara 
da kötü bir miras b�rak�rlar.

Ülkemiz 20.yy’�n ba��nda böyle bir f�rsat� yaka-
lad� ve geri dönülemez kazan�mlar sa�lad�. Bu 
kazan�mlar� sa�layan ekibin orkestra �efi Mustafa 
Kemal’di. Hasta adam olan Osmanl� impa-
ratorlu�undan bir k�r�nt�y� bile milletimize çok 
gören �ngiliz, Frans�z ve Rus kuvvetleri 20. yy’�n 
ba��nda birbirlerine dü�ünce masadan kalkt�lar. 
Bize ise onlar�n ta�eronlar� olan Ermeniler ve 
Yunanl�larla mücadele etmek kald�.  1920’li y�l-
larda ta�eronlar� yenince iyi kötü bir ülkeye sahip 
olabildik.  1920’li y�llarda ta�eronlarla sava� ve 
dünya krizi, 1930’lu ve 1940’l� y�llarda Dünyada 
Fa�izm belas�, 1950 ve 1990 aras�nda so�uk 
sava� sayesinde ülkemizde birlik ve bütünlü�ü 
sa�lamla�t�racak ad�mlar at�ld�. Dünyan�n büyük 
güçleri kendi aralar�nda rekabete dü�tü�ü için 

eski dünya �ampiyonu olan ülkemizle u�ra�a-
mad�lar. Bu sayede ülkemizdeki sorunlar birçok 
ülkeden daha hafif ve yönetilebilir sorunlard�r.

21.yy’�n ba��ndan itibaren ülkemize yeni bir 
f�rsat do�mu�tur. Ülkemizin mali ba��ms�zl���n� 
kazanmak için büyük bir f�rsat ç�km��t�r. Geçen 
yüzy�l�n ba��nda oldu�u gibi bu yüzy�l�n ba��nda 
da dünyan�n büyük devletleri bu defa birbiri ile 
ekonomik mücadeleye ba�lam��lard�r. Bu müca-
deleyi ülkemiz için geri dönülemez kazan�mlara 
çevirmek an meselesidir. Milletimize yüzy�llarca 
musallat olan fakirli�i geri dönülmez �ekilde 
tarihe gömebiliriz.

Ancak ülkemiz siyasi akl�, iktidar� ve muhalefeti 
ile, dünyadaki bu durumu kavram�� ve inisiyatif 
alm�� de�ildir. Ülkemizin siyasi akl�, dünyada ne-

lerin de�i�ti�ini nelerin de�i�medi�ini anlayacak 
bir akli olgunluk belirtisi vermemektedir. Ekono-
mide, d�� politikada ve iç politikada son bahar 
yapra�� gibi rüzgâr�n önünde savrulmaktay�z. 
Hâlbuki ülkemizde esen meltem esintisi, dünya-
da ise kas�rga var. Bu ortamdan faydalanmal�y�z.

Nelerin de�i�ti�ine nelerin de�i�medi�ine tarih-
ten bir örnek vermek istiyorum. Milli mücadele 
ba�lad���nda, �stanbul hükümeti ve yanda�lar� 
�ngiliz ve Frans�z güçlerinin önceli�inin Rusya’ya 
kayd���n�, Rusya’n�n ise iç politika ile �ngiliz ve 
Frans�zlar� hedef ald���n� fark edemedi. Yani ön-
celik Osmanl� olmaktan ç�km��t�. Bunu fark eden 
M.Kemal oldu. �stanbul hükümeti ve ayd�nlar� 
var gücü ile son Türk nüfusunun da yok edile-
ce�i endi�esi ile M.Kemal’i suçlam��, �ngiliz ve 
Frans�zlara kar�� durulamayaca��n� bunun ham 

hayal oldu�unu söylüyor ve M.Kemal ve arka-
da�lar�n� vatana ihanetle suçluyorlard�. M.Kemal 
ve arkada�lar� ise, kar��lar�nda eskisi gibi büyük 
güçlerin de�il, onlar�n ta�eronlar�n�n kald���n� fark 
ediyorlar ve bunu fark edemeyen �stanbul hükü-
metini i�birlikçi ve yabanc�lar�n avukat� olmakla 
suçluyorlard�. Sonunda M.Kemal ve arkada�lar� 
hakl� ç�kt�. De�i�imi fark etmi�ler ve inisiyatif ala-
rak milletimizin siyasi gelece�ini kurtarm��lard�r.

Günümüzde de ayn� durumla kar�� kar��yay�z. 
Dünya de�i�mi�tir. Eski parametreler ve sabitler 
kalmam��t�r. Her �ey de�i�mektedir. Yeni sabitler 
ve parametreler ihdas edilecektir. Bu a�amada 
ülkemiz acilen proaktif rol almal� ve özellikle 
müzmin sorunu olan cari aç�k, tasarruf eksikli�i 
ve verimlilikle ilgili sorunlar�n� çözmelidir. Bu 
sorunlar, geçen yy’�n ba��nda kar��la�t���m�z 
sorunlar kar��s�nda çerez mesabesindedir. Dünya 
mali atmosferi bu sorunlar� kal�c� �ekilde çözmek 
için büyük f�rsatlar sunmaktad�r. Y�ld�z�m�z�n 
parlayaca�� anday�z. Hükümet ve muhalefetin 
oyunda oyna�ta olmas� kar��s�nda bir K�z�lderili 
duas� ile yaz�m� bitiriyorum:

“Yüce Tanr�m de�i�tirebileceklerimi de�i�tirme, 
de�i�tirmeyeceklerime ise katlanma gücü ver. Bir 
de neyi de�i�tirebilece�im ve neyi de de�i�tire-
meyece�imi anlayacak ak�l nasip eyle.” Amin. 

�e� k ÇALI�KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Ekonomide
oyun ve oyna� 
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Yorganc�lar, hükümetin 2009 y�-
l�nda hayata geçirdi�i yeni te�vik 
sisteminde ülkenin geli�mi�lik 

s�ralamas�na göre bölgelere ayr�ld���n�, 
en az geli�mi� bölge olan 4. bölgede yeni 
yap�lacak yat�r�mlara cazip olanaklar sa�-
land���n� hat�rlatt�. Te�vik sisteminde ben-
zer sosyoekonomik geli�ime sahip veya 
co�ra�  olarak çok yak�n konumdaki böl-
geler aras�nda önemli farkl�l�klar�n ortaya 
ç�kmas�n�n, s�k�nt�lara neden oldu�unu 
anlatan Yorganc�lar, 1. bölgede yer alan 
�zmir’in de bu sistem nedeniyle çok önem-
li yat�r�mlar�n� 3. bölgedeki Manisa’ya ka-
ç�rd���m kaydetti. 

 Bu s�k�nt�dan hareketle oda olarak bir 
çal��ma yapt�klar�n� belirten Yorganc�lar, 
�öyle konu�tu: “Hükümetimizden beklen-

timiz ve önerimiz Türkiye’nin neresinde 
olursa olsun OSB’lerin yeni te�vik mo-
delinde öncelikli duruma getirilmesidir. 
Hükümetin revizyon çal��malar�yla yerli 
üretimin ve istihdam�n artt�r�lmas�na yö-
nelik destek unsurlar�na daha fazla önem 
verece�ini biliyoruz. Bu yeni yakla��m�n 
merkez üssü OSB’ler olmal�d�r.” 

 Yorganc�lar, büyük kentlerde birçok 
sanayi tesisinin yerle�im alanlar� içinde 
kald���n�, tesislerin bulundu�u arazilerin 
de yüksek de�erlere ula�t���n� kaydetti. 
Yorganc�lar bu tesislerin OSB’lere ta��n-
mas� halinde kentsel dönü�üme önemli 
katk�lar�n�n olaca��n� ifade etti. Konuyu 
Ba�bakan Erdo�an ba�ta olmak üzere ilgi-
li bakanlara yazd��� mektupla aktard���n�, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat 

Ergün ile görü�tü�ünü be-
lirten Yorganc�lar, Ekonomi 
Bakan� Zafer Ça�layan ile de 
görü�me yapacaklar�n� söy-
ledi. 

 Bilgi aktard��� CHP ve 
MHP milletvekillerinin de 
destek olma sözü verdi�ine 
i�aret eden Yorganc�lar, “Ko-
nunun 2012 y�l�nda aç�klan-
mas� beklenen Yeni Te�vik 
Yasas� üzerindeki revizyon 
çal��malar� kapsam�nda de-
�erlendirilmesini talep ettik. 
Talebimiz iktidar ve muha-
lefet partisi temsilcilerinden 
olumlu yakla��m buldu” diye 
konu�tu.

Ankara’dan OSB te�vikine tam destek 

Bünyesinde 5 bin küçük ve orta öl-
çekte i�letme bar�nd�ran OST�M 
Organize Sanayi Bölgesi, � rmalar�n 

geli�imi için yapt��� çal��malara bir yenisini 
daha ekledi. Özellikle Avrupa Birli�i 6. ve 7. 
Çerçeve programlar� kapsam�nda geli�tirile-
bilecek projeler ve bu projelerin yürütülmesi 
için Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluk-
lar� Ara�t�rma ve Uygulama Merkezi (ATA-
UM) ile ortak çal��maya ba�lad�. 

 OST�M OSB Yönetim Kurulu Ba�ka-
n� Orhan Ayd�n, OST�M birim yönetici-
leri ve ATAUM Müdürü Prof. Dr. Ça�r� 
Erhan’�n kat�l�m�yla OST�M OSB Bölge 
Müdürlü�ü’nde gerçekle�tirilen toplan-
t� ile yap�lacak olan i�birli�inin detaylar� 
netle�tirildi. Buna göre ATAUM öncelikle 
OST�M’de kümelenme yap�s�n� olu�turmu� 

olan savunma, yenilenebilir enerji, medikal 
ve i� ve in�aat makineleri alanlar�ndaki � r-
malarla bir tan��ma süreci geçirecek. Bu sü-
reç sonunda hangi � rmalarla ne tarz projeler 
geli�tirilebilece�ine karar verilecek. ATA-
UM Müdürü Prof. Dr. Ça�r� Erhan konuy-
la ilgili �u bilgileri verdi: “Bizler ATAUM 
olarak proje ça�r�lar� ve olabilecek di�er 
i�birli�i seçenekleri konusunda OST�M’e 
dan��manl�k ve yönlendirme hizmeti vere-
ce�iz. Bunu yapabilmemiz için de OST�M 
en rekabetçi oldu�u bu 4 sektördeki � rmalar� 
ve kapasitelerini çok iyi tan�mak zorunday�z. 
Ayr�ca bizler sadece AB projelerini de�il 
Tübitak, DPT gibi di�er proje ça�r�s� yapan 
tüm kurumlar� OST�M ad�na takip edece-
�iz.”

 Türkiye’nin yazd��� birçok projenin daha 

içerik a�amas� incelenmeden teknik yaz�m 
hatalar� sebebiyle reddedildi�ine de dikkat 
çeken Erhan, bu sebeple bu i�in profesyonel-
ce, alan�nda uzmanla�m�� bir ekip taraf�ndan 
yürütülmesinin de çok önemli oldu�unu be-
lirtti.

 Bu i�birli�inin as�l amac�n�n OST�M’in 
ve bünyesindeki i�letmelerin kurumsal ka-
pasitelerini artt�rabilmek oldu�unu vurgula-
yan OST�M Vakf� Genel Sekreteri Gülnaz 
Karaosmano�lu ise konuyla ilgili �unlar� 
söyledi: “AB fonlar�ndan özelde OST�M 
ve genelde de tüm Türkiye’nin pay�n�n art-
t�r�lmas� gerekti�ini dü�ünüyoruz. Biz OS-
T�M OSB yönetimi olarak kurumsal proje 
ba�vurular�nda bulunaca��m�z gibi özellikle 
OST�M KOB�’lerinin de Ar-Ge tabanl�, ino-
vatif projeler ile bu fonlardan faydalanmala-

r�n� hede	 iyoruz. Özellikle 6. ve 7. Çerçeve 
AB projelerinde Türkiye kendisi için ayr�lan 
kayna�� tam olarak kullanamamakta. Dola-
y�s�yla özellikle bu alanda çal��malar�m�z� 
yo�unla�t�rarak gerekli fonlar�n ülkemiz 
� rmalar�na ula�mas�n� istiyoruz. Yapt���m�z 
ara�t�rmalar sonunda, Ankara Üniversitesi 
Avrupa Topluluklar� Ara�t�rma ve Uygula-
ma Merkezi (ATAUM) bu konuda en do�-
ru çözüm orta�� ve güçlü bir partner olarak 
kar��m�za ç�kt�. ATAUM, bu alanda uzman-
la�m�� kadrosu ve tecrübesiyle OST�M’in 
proje o� si �eklinde çal��acak. Bizler OST�M 
olarak AB’ye girmek ülkemiz ad�na ne ka-
dar önemli bilmiyoruz ama �unu biliyoruz 
ki; onlara bu süreçte ‘uyumayaca��m�z� ve 
kendimizi unutturmayaca��m�z�’ gösterme-
miz gerekiyor.”

Üniversite sanayi i�birli�inde bir ad�m daha;

OST�M Proje Ofisi ve ATAUM kol kola  
 OST�M OSB, hem 

kendi kurumsal 
projeleri, hem 

de bünyesindeki 
i�letmelerin 

faydalanabilece�i 
projelerin geli�tirilmesi 

ve yürütülmesi için 
Ankara Üniversitesi 
Avrupa Topluluklar� 

Ara�t�rma ve Uygulama 
Merkezi (ATAUM) ile 

ortak çal��maya ba�lad�.

 Ege Bölgesi Sanayi Odas� (EBSO) Yönetim Kurulu Ba�kan� Ender Yorganc�lar, te�vik sisteminde 
Türkiye’deki tüm organize sanayi bölgelerinin az geli�mi� bölge statüsünde say�larak 4. bölgede yer 
almas� önerilerine, iktidar ve muhalefet partisi temsilcileri taraf�ndan olumlu yakla��ld���n�, bu sayede 
kentlerin de eski fabrikalardan kurtulmu� olaca��n� ifade etti. 

EBSO Yönetim Kurulu Ba�kan�EBSO Yönetim Kurulu Ba�kan�
Ender YORGANCILAREnder YORGANCILAR
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2018 A�ustos 2011 tarihinde Anka-
ra Kalk�nma Ajans�’n�n Öveçler’de 
bulunan hizmet binas�nda yap�lan 

toplant�ya, Ankara Kalk�nma Ajans� 
Yönetim Kurulu üyeleri Ankara Tica-
ret Odas� Ba�kan� Salih Bezci, Ankara 
Sanayi Odas� Ba�kan� Nurettin Özdebir, 
OST�M Ba�kan� Orhan Ayd�n, Ba�kent 
TV Yönetim Kurulu Ba�kan� S�tk� Öztu-
na, Bilkent Cyberpark yöneticilerinden 
Yasemin Eda Erdal, Ankaral�lar Vakf� 
Üyesi Ayhan Sümer, Ankara Kalk�nma 
Ajans� Genel Sekreteri Doç. Dr. As�m 
Balc� ile Ankara’da bulunan kamu, özel 
sektör, üniversite ve sivil toplum örgütü 
temsilcilerinden olu�an Kalk�nma Kuru-
lu üyeleri kat�ld�.

 Toplant�n�n aç�l���n� gerçekle�tiren 
Kalk�nma Kurulu Ba�kan� Dr. Mustafa 
Lale, Ankara’n�n en ya�anabilir kent-
ler ara�t�rmalar�nda birinci geldi�ine 
vurgu yaparak; “CNBC-E Business 
Dergisi’nin yapt��� Türkiye’nin en ya-
�anabilir kentler ara�t�rmas�nda, An-
kara genel s�ralama itibariyle 2009 ve 
2010 y�llar�nda birinci olmu�tur. E�er, 
Ankara öncü bir �ehirse rekabette daha 
öne ç�kmaya adaysa, dünya �ehirleriyle 
rekabete haz�rlanmak istiyorsa, rekabet 

avantajlar�n� çok iyi alg�lay�p, bu konu-
da di�er �ehirlere de öncülük yapmak 
durumundad�r. Bu konulardan birisi de 
patent konusudur” �eklinde konu�tu.

 Ankara’n�n patent konusunda 
Türkiye’de öncülük yapmas� gerekti�ini 
kaydeden Lale konu�mas�na �unlar� ek-
ledi; “2010 y�l� itibar�yla Türkiye’deki 
29 teknoparktan 6’s�, teknoparklarda 
mevcut 1492 Ar-Ge � rma say�s�n�n da 
%41’i Ankara’dad�r. Türkiye’deki tüm 
teknoparklarda istihdam edilen toplam 
Ar-Ge personeli say�s� 10.421 ki�idir. 
Bunun %57’si Ankara teknoparklar�nda 
istihdam edilmektedir. Üniversitelerin 
TÜB�TAK’tan ald��� destekler itibariy-
le, Ankara ilk 6’da 4 üniversitesi ile lider 
konumundad�r.”

 Ajans�n Genel Sekreter atanmas�n�n 
ard�ndan 2010 y�l�n�n son çeyre�inden 
itibaren Ankaral� tüm payda�lar ile i�-
birli�i çal��malar�na h�z verdi�ini bildi-
ren Lale, geçen bir y�lda önemli mesafe 
al�nd���n� söyledi.

 Daha sonra kürsüye gelen Ankara 
Kalk�nma Ajans� Genel Sekreteri Doç. 
Dr. As�m Balc�, kurul üyelerine ajans 
faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yap-
t�. 2010 Y�l� Do�rudan Faaliyet Destek 

Program� çerçevesinde desteklenen 17 
projenin tamam�n�n nihai sonuca ula�-
t���n� kaydeden Balc�, 2011 Y�l� Mali 
Destek Program�’n�n da büyük ilgiyle 
kar��land���n� ve projelerin beklendi-
�ini belirtti. Genel Sekreter Doç. Dr. 
As�m Balc�’n�n ard�ndan kurul üyelerine 
Ajans Program Yönetim Birimi Ba�ka-
n� Süleyman �slamo�lu taraf�ndan 2011 
Y�l� Mali Destek Program� ile ilgili su-
num yap�ld�.

 Konu�ma ve sunumlar�n ard�ndan 
Kurulun gündeminde yer alan Kalk�n-
ma Kurulu ba�kan�, Ba�kanvekili, Ka-

tip Üyeleri ve Ankara Kalk�nma Ajans� 
Yönetim Kurulu’nda yer alacak 3 asil ve 
6 yedek kurul üyesinin seçimi yap�ld�. 
Yap�lan oylamalarda Kalk�nma Kurulu 
Ba�kanl���na Dr. Mustafa Lale tekrar 
seçildi. Kalk�nma Kurulu Ba�kan Ve-
killi�ine ise Halil ��vg�n seçildi. Ankara 
Kalk�nma Ajans� Yönetim Kurulu üye-
liklerine de Orhan Ayd�n yeniden seçi-
lirken, di�er iki üye Prof. Dr. Mehmet 
Barca ve Faik Yavuz olarak belirlendi.

 Kurul toplant�s�, üyelerin görü� ve 
önerilerinin dinlenmesinin ard�ndan 
sona erdi.

Ero�lu, Il�su Baraj�’ndaki inceleme-
lerinin ard�ndan Batman’a gelerek 
Vali Ahmet Turhan’� makam�nda 

ziyaret etti. Gazetecilerin Türkiye’de ya-
p�lmas� planlanan hidroelektrik santral-
lere ili�kin sorular�n� yan�tlayan Ero�lu, 
“Hidroelektrik santraller, tüm dünyada en 
temiz en yenilenebilir enerji kayna��d�r” 
dedi. Santrallerin çevreye asla zarar ver-
meyece�ini, aksine çevreye faydas�n�n 
bulundu�unu, ta�k�nlar� ve erozyonu ön-
ledi�ini kaydeden Ero�lu, �öyle konu�tu: 
“O bölgeye içme suyu, sulama ve sanayi 
suyu temin ediyor. Türkiye’de barajlar 
olmazsa, ne �ehirlere su verebilirsiniz 
ne de sulama suyu verebilirsiniz. Siz de 
görüyorsunuz, Almanya’da, Avrupa’da 
pek çok yerde hiç durmadan ya��� var. 
Oralarda baraj yapmaya gerek yok. Ama 
bizde ya���lar belli mevsimde ya��yor. 
E�er biz bu sular� biriktirmezsek, yaz�n 
en çok suya ihtiyaç oldu�u yerde susuz 
kal�r�z. Demek ki biz bu suyu biriktire-
ce�iz, yaz�n kullanaca��z.” 

 UNESCO’nun Hasankeyf ilçesini 
Dünya Do�a ve Kültür Miras� Listesi’ne 
almak istedi�i yönündeki haberlere ili�-
kin de Ero�lu, “�imdiye kadar ak�llar� ne-
redeydi. Hasankeyf’i çok eskiden gören 
bir ki�iyim. Hasankeyf’teki o tarihi köp-

rünün ayaklar� y�k�l�rken, ta�lar� sökülüp 
gecekondu yap�l�rken ak�llar� neredeydi. 
Zeynel Bey Türbesi dökülüyor. �u anda 
dokunsan�z çökecek, neredeydi bunlar. 
Onlar� kurtaracak bizleriz. UNESCO 
i�in � yakas�nda, kusura bakmas�nlar. 
Restorasyon bitiyor. O tarihi de�erleri 
kurtaracak olan da biziz, ba�kas� de�il” 
dedi. Daha sonra Vali Turhan, Ero�lu’na 
Hasankeyf i�lemeli tabak hediye etti.

Ankara Kalk�nma Ajans� Kalk�nma Kurulu topland�

Ero�lu: Hidroelektrik 
santral en temizi 

 Orman ve Su ��leri Bakan� Veysel Ero�lu, 
hidroelektrik santrallerin tüm dünyada en 

temiz ve en yenilenebilir enerji kayna�� 
oldu�unu söyledi. 

Orman ve Su ��leri Bakan�Orman ve Su ��leri Bakan�
Veysel ERO�LUVeysel ERO�LU
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Evet sanayile�me için çok önemli söz-
ler ettik. Bu ülkenin sanayile�mesi, 
muas�r medeniyetler seviyesine ç�k-

mas�nda hep önemli bir gereklilik say�ld�. 
Kurulu�unun 10. y�l�na demir a�lar dam-
gas�n� vurmu�tu genç Cumhuriyetin. On-
dan sonras� da yine hep bir endüstrile�me 
e�ilimiyle ve özlemiyle geçti. Tatbikatta 
neler yapt���m�z� sorgulad���m�zda yapt�k-
lar�m�zla yapamad�klar�m�zla bu günlere 
geldik. 

Son on y�l içerisinde ihracat rakamlar� her 
geçen gün artt�. Bu noktada sanayinin 
pay� oldukça dikkat çekici. Sadece son bir 
y�l içerisinde bir önceki y�la göre sanayi 
ürünleri ihracat�m�z yüzde 32 art�� göste-
rerek 9,3 milyar dolarlara ula�t�. Sanayi 
ürünlerimizi be�enen var, alan var. Bu iyi 
bir geli�me. Çünkü dünya yuvarlanmaya 
müsait bir küresel pazar ve bu pazarda 
sanayi alan�nda rekabet hiç olmad��� kadar 
çetin. Sanayiye kar��t, tar�m ülkesi kavra-
m�n� biz hiç sevmedik. Sanayi, ilerlemeyi 
temsil ederken tar�m hep geriyi temsil etti. 
Bat�n�n alt�n yumurtlayan endüstri tavu�u-
nun bir yumurtas�n� almak için bilmem kaç 
ton pamuk satmam�z gerekti�i, sanayile�-
memizin gereklili�i kar��s�nda anlat�lagelen 
bir öykü olarak hala haf�zalar�m�zdad�r. 

Tar�m�n ötelenmesi do�ru mu? Türkiye 
çok özel bir ülke. Sanayiyi de tar�m� da 
do�ru yapabilecek kaynaklara sahibiz. Biz 
sanayile�me rüyalar� görürken tar�m� da 
do�ru dürüst yapamam�� bir ülkeyiz. Mo-
dern tar�m�n unsurlar�na ve istihdamdaki 
tar�m pay�na göre uygulad���m�z politika-
larda s�n�fta kald�k. Bu gün bile tar�mdaki 
üretim ve pazarlama yöntemlerimizi geli�ti-
recek olsak ihracattaki tar�m pay�m�z�n çok 

daha fazla art�� gösterece�inden �üpheniz 
olmas�n. Tar�msal ürün çe�itlili�imiz ve 
özgünlü�ümüz benzersiz.

Güzel kad�n�n makyaj�n�n zor oldu�u gibi 
güzel ülkenin de makyaj� zor olur. Bizimkisi 
güzel ülkeyi daha ba�ka nas�l, güzel ve 
etkileyici yapman�n aray��� belki de.

Güzel ülke dedik güzel kad�n dedik ancak 
her güzelin de bir derdi var dersek konuyu 
k�ssadan hisse özetlemi� oluruz. Derdimiz 
bitmez. Bu Avrasya’n�n köprüsü olma 
taraf�m�z, jeo-politik bak�mdan cazibemiz 
yok mu? Hep ba��m�za gelen dertler biraz 
da bunlardan. �srail’le ya�anan son gerilim, 
�srail’in ve bat�n�n oldu�u kadar Arap kar-
de�lerimizin hatalar� üzerine in�a edilen yüz 
y�ll�k sorunlar… Ucu bize dokunan uluslar 
aras� hukuk tan�maz �srail politikalar�, geli-
nen süreçte kay�ts�z kalmay� imkâns�z k�lan 
geli�meleri do�urdu. Dünya’da bar�� iste-
mek bazen slogan düzeyinde iyimserliktir. 
Bar���n kar��s�nda sava��n var oldu�unu 

dü�ünmek bir ekonomik faaliyetin do�u�u 
demektir. 

Savunma sanayi dünyada sürekli büyü-
mü�tür. Bar���n ekonomik yönünü dü�ün-
meye f�rsat yok, ancak sava� ve yenilme 
korkusu ba�l� ba��na ekonomik faaliyetler 
do�urur içinden. Savunma sanayi i�te bu 
derece önemi. Nuri Demira�’dan bu güne 
ne kadar olduk ne yapt�k diye bakt���m�zda 
bir a�ama kaydetti�imizi söyleyebiliriz. 
Yeterli mi? De�il. Ancak y�llarca silah tüc-
carlar� için cennet ülke olan Türkiye’nin 
komisyoncular�n ç�karlar�na tersini dönüp 
kendi savunma sanayisini kurma çabas�na 
girmesi öyle kolay i� de�ildi. Kendi araba-
m�z� yapamad���m�z gibi kendi uça��m�z� 
da yapamad�k. Sebepler benzer. Sonuçlar 
da öyle. Ama birinin ucunda ölüm var. 
Savunma sanayinin d��a ba�l�l���, o ba��n 
dü�man�n�za kadar uzanmas� kadar kor-
kunç ne olabilir. Uluslar aras� arenadaki 
güncel �s�nma kendi ç�karlar�m�z aç�s�ndan 

çok �eyi dü�ünmemize sebep oluyor. Nam-
lunun ucu size do�rultulmu�ken elin uça��-
na, parças�na, bak�m�na ihtiyaç duyuyorsa-
n�z i�iniz zor demektir. Hele de teknolojinin 
chip’lere s��d��� bir ça�da ya��yorsak, 
ba��m�za dü�ecek bomba için koordinatlar 
bir bilgisayar ekran�ndan yönetilebiliyor 
ve onu yöneten oturdu�u yerden so-
nuçlar�n� canl� izleyebiliyorsa bu birikime 
eri�mek için hayati bir çaba içerisinde 
olman�z gerekir. Bu gün �srail Heron’lar�yla 
Anka’lar�m�z� k�yaslayabiliyorsak, en az�n-
dan k�yaslayacak bir �eyimizin var olmas� 
sevindirici. Ancak sadece Anka’larla i�imiz 
bitmez. Apaçi helikopterlerinin bak�m�n� 
kendimiz yapsak da i�imiz bitmez. Uzak 
menzil, güdümlü füzeler var. Nükleer var. 
Denizi, havas�, karas�, uydu teknolojisi var. 
Savunma sanayi ad�na var o�lu var. Her 
ne kadar savunma sanayi dense de bu i�in 
savunma amaçl�s� da var, sava� amaçl�s� 
da. Niyetleri okuyamazs�n�z. Bu amaçlarla 
büyüyen savunma sanayi ürünlerini ticari 
bir faaliyetin içerisine sokarak pazarlama 
yolunu seçen ülkeler aç�s�ndan, bu i�in bir 
de karl� taraf� var. Bu gerilim ortamlar�nda 
insan�n akl�nda i�in bir de bu yan� geliyor. 
Hep karde� karde� evcilik oynasak oyun-
cakç�dan tabanca al�r m�yd�k? Kendimiz-
den eminiz. Ülkemizin savunma sanayinin 
savunma amaçl� geli�mesi gerekti�inden 
eminiz. Güzeliz dedik ya, güzel ülkeyiz. 
Huyumuz da güzel. Haks�zl��a, bize 
kar�� yap�lmasa da yanar bu yüre�imiz. 
Gazze’ye, Filistin’e yand�k, yoksullu�a, 
açl��a, Sudan’a yand�k. Do�u’ya, Güney 
Do�u’ya ne yaz�k ki her gün yan�yoruz bu 
günlerde. �çimizde de d���m�zda da yana-
cak çok �ey var. Bu günlerde dü�ünecek 
çok �ey var. 

Cüneyt ÖRKMEZ

Güzel ülke sanayisi ile savunma 

cuneytorkm
ez@

tosyov.org.tr

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan� 
Nihat Ergün, organize sanayi böl-
gelerinde meslek liseleri kurmaya 

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

Bakan Ergün, Türkiye'nin zenginlik kayna-
��n�n kendi genç nüfusu oldu�unu, gençlerin 
iyi e�itilmesi, onlar�n zekalar�n�n ürünü olan 
teknolojik geli�melerin ön plana ç�kart�lmas� 
halinde esas zenginli�in bulunmu� olaca��n� 

söyledi. Ergün, Türkiye'nin kal�c� bir reka-
bet avantaj� sa�lamas�, rekabetçi bir ülke 
olabilmesi için yüksek teknolojili ve yüksek 
katma de�erli ürünlere a��rl�k vermesi ge-
rekti�ine i�aret etti.

Bu anlay�� çerçevesinde OSB'lerde mes-
lek liseleri kurmaya ba�lad�klar�n� hat�rla-
tan Ergün, önümüzdeki dönemde h�zla bu 
uygulamay� yayg�nla�t�racaklar�n�, böylece, 
ülkedeki bütün OSB'lerde meslek liselerinin 
kurulmas� ve sanayiciyle mesleki e�itim ara-
s�nda do�rudan do�ruya bir temas olu�turul-
mas�n�n mümkün hale gelece�ini söyledi.

Bu uygulamay� yüksek ö�renime do�ru 
da yayg�nla�t�rmak, baz� fakültelerinin de 
OSB'ler içinde kurulmas�n� sa�lamak gerek-
ti�ini ifaden eden Ergün, "Baz� mühendislik 
fakülteleri, i�letme fakültelerinin OSB'ler 
içinde kurulmas�, do�rudan do�ruya bir ta-
k�m Ar-Ge merkezlerinin de OSB'ler içinde 
olu�turulmas� gibi çal��malar bizim bu dö-
nem sanayicilerimizle birlikte ataca��m�z 
ad�mlar olacakt�r" dedi.

OST�M Medikal Sanayi Kümesi dernekle�iyor 
• OST�M Medikal Sanayi 

Kümelenmesi Derne�i’nin 
kurulmas�nda son a�amaya 

gelindi. Kurulacak dernek 
ile �u anda 18 � rman�n 

faydaland��� ‘OST�M Medikal 
Sanayi Kümelenmesinin, D�� 

Ticaret Kapasitesini Geli�tirme 
Projesi’nden daha fazla � rman�n

yararlanmas�n�n hede	 endi�ini
vurguland�. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl���’n�n 
görevlendirmesi ile ‘Temiz Üretim 
Merkezi’ i�levlerini üstlenen Milli 

Prodüktivite Merkezi ‘MPM’ çal��malara 
ba�lad�. Merkez, temiz üretim uygulamalar�-
n�n çevre boyutunun yan�nda getirece�i eko-
nomik kazan�mlar� anlatacak. Önceli�i kü-
çük ve orta ölçekli i�letmelere (KOB�) veren 
MPM, bu i�letmelerin sürdürülebilir üretime 
geçi�ini destekleyecek stratejiler üzerinde 
çal���yor. Bu faaliyetler sadece KOB�’lerle 
s�n�rl� olmayacak. MPM, temiz üretim faali-
yetleri yayg�nla�t�kça, çe�itli sanayi sektörle-
ri, hizmet sektörü, tar�m ve kamu sektörüne 
de yönelecek. 

2012 ba��nda çal��tay var

 MPM’den yap�lan aç�klamada, çe�itli 
kurulu�larla i�birli�i olanaklar�n�n de�er-
lendirildi�i, görü�melerin tamamlanmas�n�n 
ard�ndan, ortak çal��ma alanlar�n�n netle�-
tirilece�i de belirtildi. Bu amaçla bir ara-
ma konferans� yap�lacak. 2012 y�l� ba��nda 
gerçekle�tirilecek Temiz Üretim Payda� 
Çal��tay� ise Türkiye’nin Temiz Üretim Yol 

Haritas�’n�n temelini olu�turacak. ��letmele-
rin rekabetçiliklerini artt�rmalar� için sürdü-
rülebilir, verimli ve sosyal sorumluluklar� 
göz önünde bulunduran üretim ve i�leme 
metotlar�na geçi�in zorunlu hale geldi�i ifa-
de edildi. ��letmelerin rekabet edebilirlikleri-
ni ve verimlili�ini artt�rmak için MPM’nin, 
temiz üretimin Türkiye’de yayg�nla�mas�n� 
sa�lamak için stratejiler geli�tirdi�i belirtildi.

Büyük bir f�rsat sunuyor 

 Aç�klamada ‘temiz üretim’ i�letmele-
rin, çevreye verdikleri zarar� kayna��nda 
azaltmay� ve kaynak verimlili�i sa�layarak 
üretimlerini daha az maliyetle gerçekle�tir-
melerini, bu yolla rekabet edebilirliklerini 
artt�rmalar�n� sa�layan stratejilerin bütünü 
olarak tan�mland��� vur-
guland�. Aç�klamada 
“Temiz üretim, geli�-
mekte olan ya da eko-
nomik aç�dan geçi� su-
reci içindeki ülkelerin, 
geçmi�te sanayile�mi� 
ülkeler taraf�ndan ya-

p�lan çevresel hatalar� tekrarlamamalar� ve 
daha az maliyetle üreterek rekabetçiliklerini 
artt�rmalar� için büyük f�rsat sunuyor” denildi.

Pilot projeler hayata geçirilecek 

 MPM’nin ölçek ve sektör gözetmeksi-
zin sundu�u hizmetlerin içinde KOB�’lerin 
önemli bir yer tutu�u vurgulanan aç�kla-
mada, MPM’nin, KOB�’lerin verimlilik so-
runlar�, e�itim ve dan��manl�k ihtiyaçlar� ile 
y�llard�r yak�ndan ilgilendi�inin alt� çizildi. 
Büyük i�letmeler verimliliklerini artt�rmak, 
maliyetlerini azaltmak, yeni teknolojilere ve 
sürdürülebilir üretim yakla��mlar�na geçmek 
için profesyonel destek yollar�n� daha kolay 
bulabilirken, KOB�’ler için durumun ço�un-
lukla farkl� oldu�u ifade edilen aç�klamada 

�u görü�lere yer verildi: 

 “MPM, temiz üretim 
stratejilerinin yayg�nla�-
t�r�lmas� için öncelikle 
KOB�’leri hede	 iyor. Te-
miz üretim uygulamalar�n�n 
çevre boyutunun yan�nda 

getirece�i ekonomik kazan�mlar KOB�’lere 
anlat�lacak. Bunun için pilot projelerin ger-
çekle�tirilmesi ve var olan uygulamalar�n 
tan�t�lmas� gündemde. Özellikle Organize 
Sanayi Bölgelerinde yap�lacak yeni uygula-
malar�n sonuçlar�n�n tan�t�m� ve yayg�nla�-
t�r�lmas� hede	 eniyor. Temiz üretim faali-
yetleri sadece KOB�’lerle s�n�rl� olmayacak. 
MPM, temiz üretim faaliyetleri yayg�nla�-
t�kça, çe�itli sanayi sektörleri, hizmet sektö-
rü, tar�m ve kamu sektörüne de yönelecek. 
Konu hakk�nda i�birli�i yap�lacak payda�lar 
da belirlendi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanl���, Çevre ve �ehircilik Bakanl���, Or-
man ve Su ��leri Bakanl���, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanl���, Kalk�nma Bakanl���, 
TÜB�TAK, TOBB, EPDK, Elektrik ��leri 
Etüt �daresi Genel Müdürlü�ü, Birle�mi� 
Milletler S�nai Kalk�nma Te�kilat�, Küçük 
ve Orta Ölçekli i�letmeleri Geli�tirme ve 
Destekleme �daresi Ba�kanl���, üniversite-
ler, STK’lar, Kalk�nma Ajanslar�, OSB’ler, 
Sanayi ve Ticaret Odalar� ile payda� görü�-
meleri sürdürülüyor.” 

‘Temiz üretim’ yol haritas� belli oluyor
• Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), temiz üretime yönelik uygulamalar�n Türkiye’de yayg�nla�t�r�lmas�n�

sa�lamak için çe�itli stratejiler geli�tiriyor. MPM, çal��malarda önceli�i KOB�’lere verecek. 
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Avrupa Konseyi Kalk�nma Ban-
kas�, Türkiye’deki kümelenme 
faaliyetlerine destek olmak için 

bir kredi fonu haz�rlad�. Da��t�m alan� 
olarak OST�M OSB’nin pilot bölge 
olarak seçildi�i fona Türkiye Kalk�n-
ma Bankas� ile Garanti Bankas� arac�-
l�k edecek.

 Günümüzde bölgesel kalk�nma 
modelleri içinde ad�n� s�kl�kla duydu-
�umuz ve birçok yeni uygulamas�n� 
görmeye devam etti�imiz “Kümelen-
me” kavram�n�n Türkiye’deki geli�imi 
Avrupa taraf�ndan da desteklenmeye 
ba�land�. Bünyesinde bulunan 4 fark-
l� alandaki kümelenme etkinli�iyle 
bu alanda ad�ndan en çok söz ettiren 
OST�M Organize Sanayi Bölgesi, 
kümelenmeyle ilgili yap�lan birçok 
çal��man�n da pilot bölgesi olmaya de-
vam ediyor. Son olarak Avrupa Konseyi 
Kalk�nma Bankas� taraf�ndan kümelen-
me faaliyetlerine destek olmak ama-
c�yla aç�lan 15 Milyon Euro’luk fonun, 
Türkiye Kalk�nma Bankas� ve Garanti 
Bankas� i�birli�i ile OST�M OSB’de 
bulunan Kümelenme üyesi KOB�’ler ile 
Konya Oto Yan Sanayi Bölgesi’ndeki 
KOB�’lere kulland�r�lmas�na karar ve-
rildi. 

 Kümelenmeye destek olmak ad�na 
yap�lan bu çal��mada OST�M OSB pilot 
bölge olarak belirlendi. Bu fonun ba�ar�-
l� bir �ekilde aktar�m�n�n ard�ndan, tüm 
Türkiye’deki kümelenme etkinliklerinin 
faydalanabilece�i fonlar�n Avrupa Kon-
seyi Kalk�nma Bankas�’ndan al�nabile-
ce�i, bu sebeple bu ilk projenin ba�ar�l� 
sonuçlanmas�n�n son derece önem arz 
etti�i belirtildi. 

Garanti Bankas� arac�l�k ediyor

Projenin OST�M OSB Kümelerine ta-
n�t�m� için geçti�imiz günlerde OST�M 

yönetim binas�nda, OSB birim yönetici-
leri ve küme koordinatörlerine bir bilgi-
lendirme toplant�s� düzenlendi.

 Garanti Bankas� Ankara Bölge Mü-
dürü Erhan �atana ve Türkiye Kalk�n-
ma Bankas� Ürün ve Planlama Daire 
Ba�kan� Serdar Kabukçuo�lu’nun, ak-
tar�lacak olan fon ile ilgili detaylar� pay-
la�t��� toplant�da, Erhan �atana Garanti 
Bankas�’n�n projedeki rolüyle ilgili �un-
lar� söyledi:

 “Ekonomimizin güç kayna�� 
KOB�’lerimizdir. Garanti Bankas� 
da 1997 y�l�ndan bu yana ayr� bir i� kolu 
olarak bu konuyu ele alan ilk özel Türk 
bankas�d�r. Bizler KOB� mü�terilerimiz-
le her zaman kazan – kazan ili�kisi içinde 
olduk. Bu kapsamda KOB�’lere yönelik 
ürün ve hizmetler tasarlamaya devam 
ediyoruz. Reel ekonomiye ihtiyaç duy-
du�u deste�i mümkün olan en iyi ko-
�ullarla sa�lamaya çal���yoruz.  Bunun 
için kendi kaynaklar�m�z d���nda d�� 
kaynaklara da yöneliyoruz. Prestijli yurt 
içi ve d��� fonlara arac�l�k ediyoruz. Bu-
güne kadar birçok kurulu�tan ald���m�z 

kaynaklar� i�letmelerimize sunduk. Bu 
kez Türkiye Kalk�nma Bankas�’n�n Av-
rupa Konseyi Kalk�nma Bankas�’ndan 
sa�lad��� SUFI Program� dâhilindeki 
fona Garanti Bankas� arac�l�k edecek. 
Türkiye’nin üretim gücü için çok önem-
sedi�imizi kümelenme ve OSB yat�r�m-
lar�na yönelik sa�lanan 15 milyon Euro 
seviyesindeki bir fonu i�letmelerimizle 
bulu�turaca��z.”

 Kredinin özellikle Ar-Ge faaliyetleri 
yapan i�letmelerin rekabet gücünü art-
t�rmak ve yüksek katma de�erli üreti-
mi desteklemek anlam�nda çok önemli 
oldu�unu özellikel vurgulayan �atana 
fonun kullan�m alanlar� ve ko�ullar�yla 
ilgili de �u aç�klamay� yapt�: 

 “Ald���m�z bu fonu yaln�zca kü-
melenme faaliyetlerinin içinde olan ve 
KOB� tan�m�na uygun i�letmelere kul-
land�raca��z. Fonun kullan�m alanlar� 
tevsi, yenileme, modernizasyon, tamam-
lama, çevre ve rekabet gücünün artt�r�l-
mas�na ili�kin yat�r�mlar�n�n � nansman� 
olacak. Fon kapsam�nda vadeler 2 y�l 
ile 8 y�l aras�nda de�i�ecek. Fon yat�r�m 

ve i�letme kredisi kapsam�nda de�er-
lendirilecek. Bu �ekilde ülkemizin ino-
vatif gücünü olu�turan i�letmeler olan 
KOB�’lerimizin gücüne ve kümelenme 
çal��malar�na katk�da bulunabilirsek 
mutlu olaca��z.”

OST�M pilot bölge, 
amaç tüm Türkiye…

 Türkiye Kalk�nma Bankas� Ürün 
ve Planlama Daire Ba�kan� Serdar 
Kabukçuo�lu da, Türkiye Kalk�nma 
Bankas�’n�n bir banka olmas�n�n yan�n-
da, ülkenin kalk�nmas�na hizmet etmek 
gibi bir misyonunun da oldu�unu söyle-
di. Bu anlamda Türkiye’deki kümelenme 
çal��malar�yla 3-4 y�ld�r ilgilendiklerini 
belirten Kabukçuo�lu �öyle konu�tu: 

 “Türkiye Kalk�nma Bankas� bir 
banka ama bir de kalk�nmaya hizmet 
etme görevi oldu�u için biz bu konuya 
katk�da bulunmak için bir tak�m proje-
ler geli�tiriyoruz. Kümelenmeler bizim 
yakla��k 3-4 y�ld�r ilgilendi�imiz alan-
lardan biri. Bir kümenin ba�ar�s� için 
KOB�’lerin bu kümeye dahil olmadaki 
isteklili�i önemli. Biz de banka olarak 
e�er bu isteklili�i artt�ran, te�vik eden 
bir kredi mekanizmas� olu�turursak kü-
melenmeye de bu �ekilde katk�da bulu-
nabiliriz diye dü�ündük.  �u anda Avru-
pa Konseyi Kalk�nma Bankas�’ndan 15 
Milyon Euro’luk bir fon temin edildi. 
Bu fonu kümelenme çal��malar�nda çok 
do�ru i�ler yapan OST�M OSB’de pilot 
bir proje ile kullanmay� uygun gördük. 
Amac�m�z, bu uygulamadan ba�ar�l� so-
nuçlar elde etti�imiz zaman, bunu rapor-
lay�p, Türkiye’deki tüm kümelere aç�la-
cak �ekilde çok daha büyük fonlarla tüm 
kümelenme yap�lar�n� destekleyecek bir 
paket olu�turmak.”

OST�M Kümelerine Avrupa deste�i
• Garanti Bankas� ve Türkiye Kalk�nma Bankas�’n�n imzalad��� anla�ma kapsam�nda, Avrupa Konseyi Kalk�nma 
Bankas� taraf�ndan sa�lanan 15 Milyon Euro tutar�ndaki fon, OST�M OSB bünyesinde faaliyet gösteren ve 
Kümelenme üyesi olan KOB�’lere kulland�r�lacak. Projenin amac� kümelenme faaliyetlerinin geli�imine katk�da 
bulunmak ve bir sonraki a�amada tüm Türkiye’deki Kümelerin faydalanaca�� kaynaklar� ülkemize çekebilmek.

Milletleraras� Antla�malar 
Resmi Gazete’de yay�m-
land�. Anla�malardan biri 

ise Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanl��� ve Çin Halk 
Cumhuriyeti Ulusal Enerji �daresi 
aras�nda enerji alan�nda i�birli�ine 
ili�kin mutabakat zapt� imzalanmas� 
oldu. Mutabakat zapt�, e�itlik, kar-
��l�kl� fayda ve uzun vadeli i�birli�i 
esas�na dayan�rken; i�birli�i, bunlarla 
s�n�rl� olmamak üzere yenilenebilir 

enerji; termal enerji; enerji tasarrufu; 
trafolar�n ve hidroelektrik santralleri-
nin beraberce rehabilitasyonu; rüzgâr, 
güne�, küçük su kaynaklar� v.s. gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklar�n�n kul-
lan�m�na ili�kin elektrik üretim sis-
temlerinin imalat�; hidrokarbonlar�n 
aranmas� ve üretimi; maden teknolo-
jileri; nükleer enerji; güne� enerjisi 
teçhizat� üretimi; pompalamal� depolu 
hidroelektrik santralleri ve bor tekno-
lojilerini de kaps�yor.

Çin ile enerji i�birli�i 
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl��� ve Çin Halk Cum-

huriyeti Ulusal Enerji �daresi aras�nda enerji alan�nda 
i�birli�ine ili�kin mutabakat zapt� imzaland�. 

Do�al Gaz Dergisi’nden derlenen 
verilere göre, 28 Temmuz 2011 
tarihi itibariyle konutlarda sa-

atte 1000 kilokalori (KCAL) �s� için en 
ucuz do�algaz� Eski�ehir ve Bursa kul-
lan�yor. Ortalama i�letme verim de�eri 
yüzde 107 olan do�algaz için Eski�ehir 
ve Bursa’da (ESGAZ ve BURSAGAZ) 
KDV dahil birim � yat olarak 0,076001 
lira ödemek gerekiyor. Eski�ehir ve 
Bursa’n�n ard�ndan en ucuz do�alga-
z� konutlarda ba�kentliler kullan�yor. 
1000 KCAL �s� elde etmek için BA�-
KENTGAZ do�algaz�na 0,082468 lira 

ödemek gerekiyor. Ucuz yak�tta üçün-
cü s�rada 0,082908 ile Kocaeli’de (�Z-
GAZ) kullan�lan do�algaz, dördüncü 
s�rada �stanbul’da kullan�lan do�algaz 
(�GDA�) 0,084641 lira yer ald�. 

Sanayide durum 

Sanayide en ucuz yak�t, ortalama yüz-
de 65 verim ve 0,063384 lira ile yerli 
linyit olarak belirlendi. Bunu, 1000 
KCAL �s� de�eri için 0.063817 lira bi-
rim � yatla BOTA�’�n kesintili sanayiye 
verdi�i do�algaz, 0,064431 lira birim 
� yatla BOTA�’�n organize sanayi böl-
gelerine ve sanayiye verdi�i kesintisiz 
do�algaz, 0,066020 lira birim � yatla 
BA�KENTGAZ’�n serbest tüketicilere 
verdi�i do�algaz izledi. Konutta oldu�u 
gibi sanayide de en pahal� yak�t yüzde 
90 verim ve 0,455592 lira ile 45 kilog-
raml�k LPG oldu.

Konutta do�algaz,
sanayide linyit 
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OST�M Organize Sanayi Bölge 
Yönetimi’nin gelenekselle�en iftar 
yeme�i, oldukça yo�un bir kat�l�mla 

Bat�kent Lale Restoran’da gerçekle�tirildi. 
Organizasyona ev sahipli�i yapan OST�M 
OSB ad�na, konuklar� Yönetim Kurulu Ba�-
kan� Orhan Ayd�n, Ba�kan Yard�mc�s� S�tk� 
Öztuna, Bölge Müdürü Adem Ar�c� ve yö-
netim kurulu üyeleri kar��lad�. OST�M OSB 
birim müdürlerinin de haz�r bulundu�u orga-
nizasyona Ankara’n�n i�, siyaset ve üniversi-
te çevresinden önemli isimler kat�ld�. 

 Kat�l�mc�lar aras�nda Ankara Büyük�ehir 
Belediye Ba�kan� �. Melih Gökçek, Ankara 
Vali Yard�mc�s� Mahmut Y�ld�r�m, Yenima-
halle Kaymakam� Meftun Dall�, AKP Anka-
ra Milletvekili Nur Do�an Topalo�lu, Diya-
net ��leri Ba�kan Yard�mc�s� Prof. Dr. Hasan 
Kamil Y�lmaz, Savunma Sanayi Müste�ar� 
Murad Bayar, ASO Ba�kan� Nurettin Özde-
bir, KOSGEB Ba�kan� Mustafa Kaplan, An-
kara Kalk�nma Ajans� Genel Sekreteri Doç. 
Dr. As�m Balc�, Kalk�nma Kurulu Ba�kan� 
Mustafa Lale, K�z�lay Genel Sekreter Yar-
d�mc�s� Hamza Aydo�du, At�l�m Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Özgeno�lu, 

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya 
Burhanettin Güvenç, ORS�AD Ba�kan� Öz-
can Ülgener, OS�AD Ba�kan� Adnan Keskin 
ve Ç�rak E�itim Vakf� Ba�kan� �brahim Ka-
rakoç da yer ald�.

 Somali’de ya�anan kurakl�k felaketinin  
sosyal tema olarak belirlendi�i iftar organi-
zasyonunda, konuklara bu konuyu içeren, 
Somali halk�n�n do�al kaynaklar�n�n nas�l 
sömürüldü�ünü konu alan “Somali’nin ba-
l�klar�n� kim çald�” ba�l�kl� bir sinevizyon 
gösterisi sunuldu. 

Gökçek: OSB’lerin 
altyap�lar�n� bitirece�iz

 Kat�l�mc�lara hitaben bir konu�ma yapan 
Ankara Büyük�ehir Belediye Ba�kan� Melih 
Gökçek sözlerine �ehitlerimize rahmet, ya-
k�nlar�na sab�r dileyerek ba�lad� ve “�n�allah 
�u terör belas�n�, birlik ve beraberli�imizi 
kaybetmeden ülkemizden savaca��z” dedi. 
Somali’de ya�anan drama da de�inen Gök-

çek, Türkiye’nin yapt��� yard�m ata��n�n 
tüm dünyaya örnek bir boyuta ula�t���n� 
söyleyen Gökçek, yard�m organizasyonlar�-
n�n 3 önemli aya��n� olu�turan Diyanet ��le-
ri Ba�kanl���, K�z�lay ve Tika’n�n büyük bir 
özveriyle, çok önemli i�lere imza att�klar�n� 
belirtti. 

 Sanayicilere de bir müjdesi oldu�unu 
söyleyen Gökçek �öyle konu�tu: “Ankara 
Sanayi Odas�’nda Nurettin Bey’in makam�n-
da tüm OSB ba�kanlar�yla görü�tük. Orhan 
Bey de oradayd�. Birlikte Ankara sanayisi 
için çok güzel kararlar ald�k. Bundan sonra 
sanayi bölgeleriyle ilgili çok de�i�ik çal��-
malar göreceksiniz. �lk olarak bütün sanayi 
bölgelerinin alt yap�lar�n� bitirmek istiyoruz. 
Bunlardan daha önemlisi, beraberce Ankara 
için hangi sanayi yat�r�mlar�n� yapabiliriz ve 
bunlar� nas�l destekleyebiliriz konusunda 
mü�terek bir çal��ma karar� ald�k. Örne�in 
yeni yap�lacak olan metrodan, tramvaydan 
tutun, MAN otobüslerinin yedek parçalar�na 

ve belediyemizin yerli üreticiden alabilece�i 
ürünlere kadar birçok önemli ortakl��a ad�m 
ataca��z.”

 Bu yap�lacak hizmetler kar��l���nda bele-
diye olarak tek beklentilerinin 2 senede 50 
bin istihdam oldu�unu söyleyen Gökçek, 
“Sanayicimizle son karar olarak, ilk a�ama-
da 25 bin istihdamda anla�t�k, 50 bini de zor-
layacaklar�n� söylediler. Bu da Ankara’daki 
i�sizli�in ortadan kalkmas�na vesile olacak-
t�r” dedi. 

OST�M iftar�nda Gökçek’ten OSB aç�l�m�
 OST�M OSB yönetiminin 

her y�l düzenledi�i 
�ftar yeme�i bu y�l da 

i�, siyaset ve e�itim 
dünyas�n�n önemli 

simalar�n� a��rlad�. �ftara 
kat�lan Ankara Büyük�ehir 

Belediye Ba�kan� Melih 
Gökçek, OSB’lerin 

altyap�lar�n� bitirece�i 
sözünü verdi.
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1975 y�l�nda Büyük Sanayi’de 
kurulmu� olan Özdem Yap�, bir 
in�aata ba�larken ve ileriki a�a-

malar�nda ihtiyaç duyulan her türlü 
malzemenin bulunabildi�i bir tedarik-
çi � rma. Firman�n d�� ticaret koordina-
törü Kamil Özdem, � rman�n yakla��k 
10 y�ld�r OST�M’de faaliyetlerini sür-
dürdü�ünü fakat bu süreç öncesinde 
de OST�M’le ticari ili�kiler içinde ol-
duklar�n� söyledi. 

 Kamil Özdem iki karde� � rmadan 
Özdem Yap�’n�n faaliyetlerini �öyle 
özetledi: “Burada in�aatta kullan�lan 
takribi 6500 kalem ürünün sat��� yap�l-
maktad�r. Bir in�aatta ihtiyaç duyulan 
demir, çimento ve kum hariç tüm ürün-

lerin burada bulunabilmesi mümkün. 
Bir � rma, bir in�aata ba�l�yorum diye 
geldi�i zaman onun tüm ihtiyaçlar�n� 
haz�rlay�p teslim edebilir durumday�z. 
Matkab�, matkap ucu, kazma, kürek, 
el arabas� ve yatakhane ekipmanlar�na 
kadar her türlü ihyac�n� bizden kar��la-
yabilir. Bu konuda büyük in�aat � rma-
lar�n�n tedarikçisi olarak çal���yoruz.”

 Özdem-2 Makine � rmas�n�n da ha-
� f in�aat makineleri alan�nda faaliyet 
gösterdi�ini söyleyen Özdem, 5 y�ll�k 
geçmi�i olan bu � rman�n betoniyer, 
kesme makineleri, kompaktör, vib-
ratör ve vinç gibi birçok ha� f in�aat 
makinesinin üretimini ve ihracat�n� 
yapt���n� söyledi. Tüm bu üretimlerin 

%100 yerli yap�ld���-
n�n özellikle alt�n� çizen 
Özdem, bu alanda kar-
��la�t�klar� en önemli s�-
k�nt�y� ise hammadde ve 
enerji alan�nda ya�ad�k-
lar�n� belirterek �unlar� 
söyledi: “�malat sektö-
ründe en büyük s�k�nt�y� 
hammadde ve enerji ala-
n�nda ya��yoruz. Enerji 
alan�ndaki s�k�nt�m�z, 
elektrik maliyetlerinin 
yüksekli�i. Bu yükseklik 
mecburen ürün � yatlar�na yans�yor, bu 
da rekabet gücümüze sekte vuruyor. 
Hammadde maliyetlerinin yüksekli�i 
de yine rekabet gücümüzü olumsuz et-
kileyen bir sebep. Di�er bir s�k�nt�m�z 
da, hemen hemen her sektörde ya�a-
nan kali� ye eleman sorunu.”

 “Bizler mümkün oldu�u kadar ima-
lat�n %60’�n� iç pazara, %40’�n� da d�� 
pazara satmay� hede	 iyoruz” diyen 
Özdem, iç ve d�� pazarda kar��la�t�kla-
r� s�k�nt�lar� da �u �ekilde özetledi: “En 
çok Türkmenistan, Irak, Suriye, Libya, 
Cezayir ve Tunus’a ihracat yap�yoruz, 
dolay�s�yla son günlerde bu ülkelerde 
ya�anan iç kar���kl�klardan da olumsuz 
etkileniyoruz. �ç pazarda da zaman za-
man ekonomimizde ya�anan dengesiz-

liklerin kullan�ld���n� dü�ünüyorum. 
Baz� ekonomik s�k�nt�lar sebebiyle iç 
pazarda ödeme gecikmeleri ve uzun 
vade talepleriyle kar��la��yoruz. Bu da 
bizi s�k�nt�ya sokabiliyor.”

 OST�M �� ve �n�aat Makinele-
ri Kümelenmesi’ne üye olduklar�n� 
ve yap�lan etkinliklerden son derece 
memnun olduklar�n� da söyleyen Öz-
dem; “Kümelenme faaliyetlerinden 
son derece memnunuz. Yap�lan top-
lant�lar�, etkinlikleri yak�ndan takip 
ediyoruz. Gelen yurt d��� heyetlerle 
i� ba�lant�lar� kurup, üretim alanlar�-
m�z� gösterme imkân� bulabiliyoruz. 
Özellikle ihracat� geli�tirme projeleri-
nin çok ba�ar�l� olaca��na inan�yoruz” 
�eklinde konu�tu.

Özdem Yap�’da imalat ve in�aat bir arada 
• Bir in�aat için gerekli malzemelerin tümünün 

temin edilebildi�i Özdem Yap� ve hafif in�aat 
makineleri alan�nda faaliyet gösteren karde� 

�irketi Özdem-2 Makine, in�aat�n her alan�nda 
hizmet sunuyor. OST�M �� ve �n�aat Makineleri 

Kümelenmesine (���M) de üye olan firman�n 
d�� ticaret koordinatörü Kamil Özdem, 

kümelenmenin ihracat kapasitesini artt�rma 
konusunda önemli projelere imza att���na 

dikkat çekiyor.

Bu ayki yaz�m�za 1720’lerde 
�ngiltere Ba�bakan� olan 
Walpole’un bir sözüyle ba�la-

yal�m: “Hiçbir �ey kamuya [�ngiltere 
halk�na] s�naî mallar�n ihracat� ve 
yabanc� hammaddelerin ithalat� kadar 
yarar sa�lamaz.” Bu sözün söylen-
di�i ülke �ngiltere ve y�l 1720; yani 
yakla��k 300 y�l önce. �ngiltere sanayi 
devrimini yap�yor, hammadde ithal 
ediyor ve bunlar� mamul hâle getirip 
s�naî mal ihraç ediyor. Walpole �u 
gerçe�i daha o zaman görüyor: E�er 
‘s�naî mal üretiminde kullan�lmak üze-
re’ hammadde ithal ediyorsan�z bu size 
büyük yarar sa�lar. Sanayile�me süre-
cine böyle ba�layan �ngiltere 1800’lü 
y�llar�n sonuna gelindi�inde sadece 
mal ihraç etmekle kalmayan sermaye 
de ihraç eden ilk ülkeydi. 

Gelelim �imdi Türkiye’ye ve cari aç�k 
ile esasen bunun dayand��� d�� ticaret 
aç��� konusuna: E�er ithal etti�iniz 
hammadde ya da yar� mamul madde-
ye Türkiye’de ciddi katma de�er ilâve 
edip s�naî ürün ihraç edebiliyorsan�z 
kazan�yorsunuz demektir. Fakat mal�n 
nihaî fiyat� üzerinden hesaplanacak 
pay da��l�m�nda büyük lokma sizin mi-
denize gidiyorsa tabii. Aksi halde ba�-
kalar� kar�nlar�n� t�ka basa doyururken 
siz onlardan arta kalanlara raz� olmak 
zorundas�n�z. Peki, büyük lokma nas�l 
kap�l�r? Büyük lokma bilmeyi ve daha 
da önemlisi ‘kontrol edebilmeyi’ gerek-
tirir. Bu konunun elbette pek çok yan� 
var ama benim vurgulamak istedi�im 

konu yine Türk firmalar�n�n yurt d���n-
daki do�rudan yat�r�mlar� konusu. 

Dünya Gazetesi’nin 9 Eylül 2011 ta-
rihli nüshas�ndan Y�ld�z Do�ruer imzal� 
bir haber: “Battaniyeciler Afrika’da 
D�R nedeniyle rekabet edemiyor. Da-
hilde ��leme Rejimi (D�R) uygulamas�, 
polyester iplik ihtiyac�n�n yüzde 50’den 
fazlas�n�n ithal yollarla kar��land��� 
Türkiye’de battaniye firmalar�n�n ihra-
catta rekabet �ans�n� azalt�yor.” Çünkü 
Türk firmalar� çok ucuza mal satan 
Çinli firmalarla rekabet edemiyorlar. 
Peki, ihracatç� firmalar�m�z kendi çö-
zümlerini nas�l üretmi�ler? Yine ayn� 
habere dönelim: “Sesli Tekstil Genel 
Müdürü Mehmet Sesli ‘Güney Afrika 
Cumhuriyeti’ndeki tesisimiz üretimine 
devam ediyor. […] �u an vergilerden 
dolay� Güney Afrika Cumhuriyeti’ne 
sadece battaniye üretiminde kullan�-
lan hammaddeler ihraç edilebiliyor’ 
[diyor.   …] Seslim Tekstil Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Ahmet Sesli ‘Çin çok 

ucuz mal verdi�i için Afrika pazar�nda 
�ans�m�z kalm�yor. Bizim maliyetlerimiz 
çok yüksek kal�yor. Afrika’daki kanun-
lar, sendikalar ve te�vikler dolay�s�yla 
biz de Güney Afrika’da 15 milyon 
dolarl�k bir yat�r�m gerçekle�tirdik ve 
Afrika’da battaniye üretimine ba�lad�k. 
Türkiye’den gönderdi�imiz hammadde 
ve ipli�i kullanarak üretim gerçekle�ti-
riyoruz. […] Afrika’da tesisimiz olmasa 
mal satmam�z imkâns�z. Türkiye’de 
maliyetlerimiz çok yüksek.’” 

��te size, üretim maliyetlerinin 
Türkiye’deki yükseli�inden kaynakla-
nan iki d�� yat�r�m örne�i! Bu iki firma 
Güney Afrika Cumhuriyeti’ne yat�r�m 
yapm��lar çünkü hem Pazar hem 
de etkinlik ar�yorlar. Bu Türkiye için 
‘sermaye kaç���’ m�? Kesinlikle hay�r. 
Çünkü bu firmalar e�er do�rudan d�� 
yat�r�m yapmasalar rekabet güçlerini 
koruyamayacaklar. O hâlde elbette bir 
yandan Türkiye’deki yat�r�m ko�ullar� 
iyile�tirilirken, bir yandan da – �artlar 

gerektirdi�inde – Türk firmalar�n�n d�� 
yat�r�mlar�n�n ‘te�vik edilmesi’ gereki-
yor. Bu tür te�vik mekanizmalar�n�n 
ba�ka ülkelerce kullan�ld���n� y�llard�r 
yaz�yorum; seminerlerimde ve dersle-
rimde anlat�yorum.

Yaz�y� bitirirken önceki say�da (www.
ostimgazetesi.com) da söz etti�im 
Türk Eximbank konusuna yeniden 
de�inmek istiyorum. Yukar�da gerekli 
oldu�una i�aret etti�im Türk firmalar�-
n�n yurt d���ndaki yat�r�mlar�na ili�kin 
te�vik sistemi içinde Türk Eximbank’a 
büyük rol dü�üyor. Bir örnek daha 
vereyim: Türk Eximbank’�n Yurt D��� 
Yat�r�m Sigortas� Program�’n� art�k en 
k�sa zamanda uygulamaya sokmas� 
gerekiyor. E�er bu program uygula-
maya konulursa Türk firmalar�n�n yurt 
d���ndaki yat�r�mlar� politik risklere 
kar�� sigorta teminat� alt�na al�nabi-
lecektir. Daha bu y�l Kuzey Afrika’da 
ya�ananlar bunun ne kadar önemli 
oldu�unu gösteriyor. Ayr�ca, 6 Nisan 
1999 tarihinde MIGA ile Türk Exim-
bank aras�nda imzalanan bir i�birli�i 
anla�mas�na da i�aret edilmesinde 
yarar var. Söz konusu anla�ma ile 
Türk Eximbank’�n Türk firmalar�n�n 
yurt d���ndaki do�rudan yat�r�mlar�n� 
MIGA ile birlikte sigorta teminat� alt�na 
alabilmesi ya da Türk Eximbank’ça 
sa�lanacak sigorta deste�inin MIGA 
taraf�ndan reasürans i�lemine tâbi tu-
tulmas� mümkün olabilir.

Gelecek ayki yaz�mda konunun ba�ka 
yönlerini ele alaca��m.

Emin AKÇAO�LU

Kobiler d�� yat�r�m yapmal�; 
Eximbank onlar� desteklemeli! 
Nas�l?

em
in.akcaoglu@

ieu.edu.tr
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Bursa’da faaliyet gösteren Akçalar, 
Barakfaki, Çal� ve Kayapa sanayi 
bölgeleri organize sanayi bölgesi 

(OSB) olma yolunda ilerliyor. �u an altya-
p�, tesis kurma ve i�letme gibi konularda 
belediyelere ba�l� olan, kendi içlerinde ise 
bir yönetimleri bulunmayan bu bölgeler, 
OSB olduktan sonra kendi karar�n� alabi-
lecekler. Sanayi bölgeleri 12 Nisan 2012 
y�l�na kadar Valilik bünyesinde kurulan 
�slah Komisyonu’na ba�vurduktan son-
ra dosyalar� Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanl���na gönderilecek. Talep edilen 
alan�n altyap� ve yönelim beraberli�inin 
sa�lanabilece�i bütünlü�e sahip olmas� 
halinde Islah OSB kimli�i kazanacak. 

 Islah OSB’ler belirli bir takvim içinde 
�slah �artlar�n� yerine getirmeleri duru-
munda OSB kimliklerini koruyacak ve 
OSB’lerin yararland��� her turlu te�vik ve 
kolayl�ktan yararlanabilecek. Söz konusu 
sanayi alanlar�nda toplam 433 sanayi tesisi 
üretim yaparken, bu tesislerde yakla��k 24 
bin üzerinde çal��an bulunuyor. Bu 4 sana-
yi bölgesinin OSB kimli�i kazanmas�yla 
birlikte �u an 13 mevcut OSB’si bulunan 
Bursa’da bu rakam 17’ye ç�kacak. �u an 
Türkiye’de OSB say�s� 17 olan hiçbir kent 

yok, ancak di�er �ehirlerde de ba�vurular 
artarsa bu rakamlar de�i�ebilir. 

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji �l Müdür 
Vekili Latif Deniz, yapt��� aç�klamada, 
sanayi bölgelerinin çevresel etkilerinin 
kontrolü, yönetim birlikteli�i, sektörel 
sorunlar�n birlikte çözümü gibi konularda 
dezavantajl� durumda olduklar�n� söyledi. 
Deniz, yeni düzenlemelerin ard�ndan de-
zavantajl� yerlerin avantaj kazanacaklar�n� 
ifade etti. 

Büyük f�rsat 

 12 Nisan 2011 tarihinde yay�nlanan 
6215 say�l� kanunla 4562 say�l� OSB ka-
nununa eklenen geçici madde ile bu sanayi 
alanlar�n�n Islah OSB kimli�i kazanmas�-
n�n sorunlar�n çözümü için büyük f�rsat ol-
du�unu anlatan Deniz. “Böylece bu alanda 
üretim yapan sanayicilerimiz hem rekabet 
güçlerini artt�rabilecek, hem de bu alanla-
r�n yeni yat�r�mlar çekmesi ve daha fazla 
istihdam olu�turulmas� mümkün olacak” 
dedi.

Bursa’ya 4 OSB geliyor 
 Mevcut 13 organize sanayi bölgesine Akçalar, Barakfaki, 
Çal� ve Kayapa sanayi bölgeleri ilave oluyor. Valilik Islah 

Komisyonu’na son ba�vuru tarihi 12 Nisan 2012

Yenimahalle Belediye Ba�kan� 
Fethi Ya�ar OST�M OSB Böl-
ge Müdürlü�ü’nü ziyaret etti. 

OST�M OSB Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Orhan Ayd�n, Ba�kan Yard�mc�s� S�tk� 
Öztuna, Bölge Müdürü Adem Ar�c� ve 
birim yöneticileri taraf�ndan a��rlanan 
Ya�ar, görü�mede öncelikle belediye-
nin gerçekle�tirdi�i hizmetler hakk�nda 
bilgi verdi.

 Özellikle belediyenin makine park�n� 
yenileme ve yol düzenleme çal��malar� 
konusunda önemli ilerlemeler kaydet-
tiklerini belirten Ya�ar �unlar� söyledi: 
“Biz Yenimahalle Belediyesi’ne geldi-
�imizde belediyenin makine park� s�-
f�rd�. Ali Dinçer’in, Vedat Dalokay’�n 
ald��� i� makineleriyle i� yapmaya 
çal���yorduk. Her gün birçok yedek 
parça ve bak�m onar�m masra	 ar�yla 
u�ra��yorduk. Bunun üzerine 58 tane 
arac� küçük belediyelere verdik ve tüm 
makine park�m�z� yeniledik. �� maki-
nesinden kamyona, binek araca kadar 
tüm � lomuzda köklü bir yenile�meye 
gittik. Ayr�ca �u anda Yenimahalle’de 
3 milyon metrekarenin üzerinde yol 
açt�k. Yenimalle’de tapulu, imar geç-
mi� olup da yolu aç�lmam�� hiçbir yer 
kalmad�. Bizim yolunu açt���m�z 
bölgelere ASK� de tüm altyap�lar�, 
do�algazlar� dö�edi. Yani �u anda 
‘benim Yenimahalle s�n�rlar� içinde 
imarl� arazim var ama yolu aç�lmad�’ 
diyen bir ki�iyi bulamazs�n�z.”

 Ya�ar ayr�ca, OST�M Yenilene-
bilir Enerji Kümelenmesi’nin ger-

çekle�tirdi�i bir toplant�ya kat�ld�ktan 
sonra, o toplant�dan edindi�i bilgileri 
uygulamaya koymak konusunda uzun 
süre çal��t���n� ve bu bilgiler �����nda 
Çayyolu’nda 18 dönümlük bir araziyi 
teknopark haline getirdiklerini söyledi. 
Bu park alan�n�n tüm enerji ihtiyac�n� 
yenilenebilir kaynaklardan elde ettik-
lerini anlatan Ya�ar, bu sayede hiçbir 
elektrik faturas� ödemediklerini vurgu-
lad�. Bu parklar�n çevre halk�n�n bilinç-
lenmesi konusunda da çok iyi bir örnek 
oldu�unu söyleyen Ya�ar, y�lsonuna 

kadar bu parklar�n say�s�n� 80’e ç�kara-
caklar�n� belirtti. 

 Bu alanlar�n yap�m�nda gerekli olan 
teçhizat� da OST�M � rmalar�ndan te-
min ettiklerini söyleyen Yenimahelle 
Belediye Ba�kan� Ya�ar �öyle konu�-
tu: “Bu park alanlar�nda kulland���m�z 
yenilenebilir enerji teçhizatlar�m�z� 
da OST�M’deki yerli üreticiden kar-
��l�yoruz. Örne�in led ampulleri Çin 
de üretiyor, fakat biz OST�M � rma-
lar�ndan temin etmeyi tercih ediyo-
ruz. Yenimahalle’nin %90’� art�k led 
ampül kullan�r durumda. Bu anlamda 

OST�M’le birçok konuda i�birli�imizi 
artt�rabiliriz.”

 Ba�kan Ya�ar, OST�M’in belediye-
den daha fazla hizmet talebiyle ilgili 
de; “Bayram sonunda, belediyenin bü-
rokratlar� ve OST�M birim yöneticileri 
bir araya gelerek bir toplant� yapal�m. 
Birlikte neler yapmal�y�z tek tek, mad-
de madde konu�al�m. Yasalar�n bana 
verdi�i yetki ölçüsünde ve gücümün 
yetti�i her konuda OST�M’in eksikleri-
ni tamamlamak için çal��aca��m” �ek-
linde konu�tu.

“Art�k hizmet s�ras� OST�M’de”
 Yenimahalle Belediye Ba�kan� Fethi Ya�ar, OST�M OSB Bölge Yönetimine yapt��� ziyarette, OST�M’in ihtiyaç 

duydu�u hizmetler için belediye yetkilileri ve OST�M OSB yöneticilerinin bir araya gelerek i� plan� ç�karacaklar�n� ve 
gerekli hizmetlerin biran önce verilmeye ba�layaca��n� söyledi.

Ya�ar, Ostim’den ö�rendikleri yenilenebilir enerji Ya�ar, Ostim’den ö�rendikleri yenilenebilir enerji 
uygulamalar�n� olu�turduklar� Teknoparkta haya-uygulamalar�n� olu�turduklar� Teknoparkta haya-
ta geçirdiklerini söyledi.ta geçirdiklerini söyledi.
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Ankara Ticaret Odas� Kongre 
Salonu’nda gerçekle�tiren adli 
y�l aç�l�� töreni sonras�nda bir 

araya gelme f�rsat� bulan Ba�bakan Er-
do�an ve ATO Ba�kan� Bezci, Ankara’y� 
marka �ehir haline getirecek projeler 
üzerine bir süre sohbet etti. Bezci, Anka-
ra projelerine yönelik çal��malar hakk�n-
da Ba�bakan Erdo�an’a bilgi verirken, 
Ba�bakan Erdo�an, bu bilgiler �����nda 
ATO’nun Ankara projeleri üzerinde cid-
diyetle durmas�ndan ve gösterdi�i ilgi-
den memnuniyet duydu�unu ifade etti.

 Ba�bakan Erdo�an’�n Ba�kent için 
aç�klad��� projelerden biri olan ve 
Akyurt’ta yap�lmas� planlanan ulusla-
raras� dev fuar merkezi için çal��malara 

ba�lad�klar�n�, fuar yat�r�m� için ATO 
Meclisi’nden yetki ald�klar�n� belirten 
Bezci, fuar alan� ile e� zamanl� olarak 
metronun da yap�lmas� gerekti�ini ifade 
etti.

 Ankara’n�n h�zla büyüyen ve cazip 
yat�r�m imkânlar� sunan bir �ehir oldu�u-
nu belirten Bezci, uluslararas� ölçekte bir 
al��veri� festivali yapmay� planlad�klar�-
n� ve Tulunta� Ma�aras�’n�n restorasyo-
nu ve turizme kazand�r�lmas� için proje 
haz�rl��� içinde olduklar�n� anlatt�.

 Esenbo�a’dan Çevre Yolu’na alter-
natif bir yol planlanmas�n�, Ankara’dan 
yurtd��� uçu�lar�n art�r�lmas�n�, 
Ankara’n�n Kazan �lçesi’ndeki Savun-
ma Sanayi Kümelenmesi’nin topyekûn 

te�vik kapsam�na al�nmas� yönündeki 
taleplerini de ileten Bezci, Ba�bakan 
Erdo�an’a Ankara projelerinden dolay� 
te�ekkür etti.

 Ba�bakan Erdo�an ise Ankara Tica-
ret Odas�’n�n Ankara için projeler üret-
mesinden duydu�u memnuniyeti dile 
getirdi. Ba�bakan Erdo�an, “Bu projele-
ri ba�ar�yla hayata geçirece�inize inan�-
yorum” dedi.

Ankara projelerinde ATO’ya aktif rol
 Ankara Ticaret Odas� (ATO) Ba�kan� Salih 

Bezci ile Ankara projeleri üzerine sohbet 
eden Ba�bakan Recep Tayyip Erdo�an, 

“Ankara Ticaret Odas� olarak Ankara 
projelerinde aktif rol alman�zdan çok 

memnun oldum” dedi.

Aksaray Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (OSB) yat�r�m-
c�lar kali� ye eleman bulama-

maktan yak�n�yor. Her gün fabrikalara 
onlarca i� müracaat�n�n oldu�unu ifade 
eden yat�r�mc�lar, “�� arayan çok ama 
kali� ye eleman bulam�yoruz. OSB’de 
en çok kaynakç� ve tekstil i�çisi ara-
n�yor” dediler. Aksaray OSB’de ya-
t�r�mc�lar en çok kaynakç� ve tekstil 
i�çisi ar�yorlar. Yerel gazetelere ilanlar 
vererek kali� ye i�çi arad�klar�n� ifade 
eden Sar�lmaz Dorse Fabrikas� Sahibi 
Recep Sar�lmaz, “Bize bir çok i� müra-
caat� oluyor ancak kali� ye olmayan bir 
eleman� kullanam�yoruz, i� müracaat� 
için gelenlere bir meslek edinmelerini, 
��KUR kurslar�na kat�larak serti� ka 
almalar�n� öneriyoruz. �u anda kaynak 
yapmas�n� bilen bir ki�i i�siz kalmaz. 
Bir i�i yapmas�n� bilen yani kolunda 
alt�n bilezi�i olan bir ki�i rahatl�kla i� 
bulabilir. Kaynak yapmas�n� bilen ve i� 
arayanlar�n gazetelere bakmas� yeterli 
olacakt�r. Çünkü onlarca eleman ilan� 
oldu�unu biliyoruz, hatta biz de zaman 
zaman ilanlar vererek i�çi ar�yoruz” 
dedi.

Aksaray 
OSB’de kalifiye 

eleman 
s�k�nt�s� 
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�stanbullu Erdal Bayseçkin, Adanal� 
Hani�  Kurter, �zmirli Taylan Y�ld�z, 
Konyal� Ferhat Büyükkökten, Anka-

ral� Bar�� Taze, �zmirli �brahim Hamza 
Ak, Bursal� Serdar Soran, bu gençlerden 
sadece birkaç�. Oldukça zorlu mülakat-
lardan geçerek bu �irketlerde çal��ma 
hakk� kazanan Türk mühendisler, orada 
elde ettikleri tecrübe ve bilgi birikimle-
rini, zaman� geldi�inde Türkiye için kul-
lanmak istiyor. 

 Bilkent Üniversitesi mezunu Bar�� 
Taze, 6 y�ld�r Microsoft �irketinde ya-
z�l�m mühendisi olarak görev yap�yor. 
Ayn� zamanda Kuzey Bat� Türk Ame-
rikan Ticaret Odas� ba�kan� olan Taze, 
burada çal��may� beyin göçü olarak dü-
�ünmediklerini, bunu bir e�itim yat�r�m� 
olarak gördüklerini söyledi. Taze, burada 

Türklerin iyi konumda olmas�n�n önemi-
ne de�inerek, “ABD’nin büyük �irketle-
rinde çal��an Türk mühendisleri, büyük 
dü�ünen Türkiye’nin dünyadaki sinir uç-
lar� olarak nitelendiriyorum. Birço�umuz 
günün birinde Türkiye’ye dönecek.” dedi. 
Türkiye’ye dönmek isteyen ancak kendi-
lerine uygun pozisyonda i� bulamad�klar� 
için dönemeyen birçok arkada��n�n bu-
lundu�unu anlatan Taze, milli uçak, milli 
helikopter ve milli uydu projelerinin bu-
nun için bir f�rsat olabilece�ini söyledi. 

 Bilkent mezunu �brahim Hamza Ak 
da 5 y�ld�r Microsoft’ta çal��t���n� ifade 
ederek, “Burada edindi�imiz tecrübeler-
le Türkiye’ye nas�l faydal� oluruz, bunun 
da hesab�n� yap�yoruz. Bizler burada 
Silikon Vadisi’ndeki büyük �irketlerde 
Türk sesiyiz, Türk görü�üyüz. Burada 

ülkemizi temsil ediyoruz.” diye konu�tu. 
Ak, Microsoft yetkililerinin, Türklerin 
performans�ndan ve çal��ma ahlak�ndan 
çok memnun olduklar�n�, bu nedenle yeni 
mühendis almak için Türkiye’yi di�er ül-
kelerden daha s�k ziyaret ettiklerim anlatt�. 

 Bir ba�ka Bilkent mezunu Serdar 
Soran, 3 y�ld�r Microsoft’ta yaz�l�m 
geli�tirme mühendisi olarak görev ya-
p�yor. Google’�n Kaliforniya Silikon 
Vadisi’ndeki merkezinde reklam ürün 
müdürü olarak görev yapan �zmirli 
Taylan Y�ld�z da Bo�aziçi Üniversite-
sinden mezun olduktan sonra Stanford 
Üniversitesi’nde doktora yapt���n� belir-
terek, 4 y�ld�r Google’da çal��t���n� söy-
ledi.

 Konyal� Ferhat Büyükkökten ise 
Google’da 3 y�ld�r mühendislik bölü-

münde yöneticilik yap�yor. Tekli� n 
Google’dan geldi�ini anlatan Büyükkök-
ten, karde�inin de 7-8 y�ld�r bu �irkette 
çal��t���n� anlatt�. �stanbullu Erdal Bay-
seçkin, Boeing � rmas�n�n Seattle’daki 
Everet Fabrikas�’nda güçlendirme ve 
onar�m mühendisi olarak görev yap�yor. 
Toplam 35 bin ki�inin görev yapt��� fab-
rikada 75 Türk’ün bulundu�unu anlatan 
Bayseçkin, bir gün Türkiye’nin de ken-
di uça��n� yapaca��na inand���n� belirtti. 
Bayseçkin, “Ülkemizin ileride bize ih-
tiyac� olursa seve seve hizmet ederiz.” 
dedi. Türkiye’de savunma sanayiinin son 
y�llarda büyük ilerlemeler kaydetti�ine 
i�aret eden Bayseçkin, Türkiye’ye dön-
dükten sonra böyle yerli uçak, helikopter 
projelerinin içinde yer almay� istedi�ini 
belirtti. 

“�htiyaç duyulursa seve seve döneriz” 
• Kimilerinin “Türkiye’nin beyin göçü”, kimilerinin ise “Türkiye’nin beyin gücü” olarak 

nitelendirdi�i Türk gençleri, bugün dünyaya yön veren �irketlerde görev yap�yor. 

Yerli oto, milli uçak projeleri Microsoft ve Boeing’deki Türk mühendisleri heyecanland�rd�.

Bu amaçla OSB olarak üzerlerine 
dü�en görevleri yapacaklar�n� be-
lirten Fer, “Bölgemizde bulunan 

tüm i�letmelere enerji verimlili�i bilinci 
yerle�tirmek ve bunun aksiyon haline 
getirilmesini sa�lamak üzere çal��malar 
yap�lmas� amaçlan�yor” dedi. Bu amac�n 
gerçekle�tirilmesi için BTSO OSB bün-
yesinde Enerji Verimlili�i Birimi kurul-
du�unu kaydeden Fer, ‘Birimimiz enerji 
verimlili�i konusunda deneyimli uzman 
kadrosu, enerji verimlili�i ölçümleri için 
akredite ölçüm laboratuar�, e�itim ve 

bilgilendirme programlar� için e�itim sa-
lonlar� ile hizmete girmi�tir. Birimimizin 
temel amac�, tüm i�letmelerimizin enerji 
verimlili�i konusundaki faaliyetlere ek-
siksiz kat�labilmeleri için cazip yöntem-
ler ve faaliyetler geli�tirmektir” dedi. 
BTSO OSB Bölge Müdürü Ferudun Fer, 
birimin yapaca�� faaliyetleri �öyle s�rala-
d�: Enerji verimlili�i etüt projeleri haz�r-
lamak, enerji verimlili�i ölçümlerini ak-
redite laboratuar ile desteklemek, bölge 
� rmalar�n�n kat�l�m� ile enerji verimlili�i 
guruplar� olu�turmak, spesi� k konularda 

akademik veya özel �irketlerden destek 
sa�lamak, enerji yönetimi, otomasyon 
ve alternatif enerji kullan�m� konular�nda 
pilot projeler üreterek sistemler kurmak, 
ula��mda verimlili�i artt�r�c� önlemleri 
görsel argümanlar ile destekleyerek dik-
kat çekmek, çevre ve enerji ili�kisini des-
tekleyen kitapç�k bro�ür ve görsel sunu-
lar haz�rlamak, enerji verimlili�i e�ilim 
programlar� düzenlemek, kamu kurumla-
r� ve sivil toplum kurulu�lar� ile i� birli�i 
yapmakt�r.

Zorlu Enerji Grubu’nun yaz�l� aç�k-
lamas�na göre, Gediz Grabeni 
üzerindeki Ala�ehir JeotermaL 

Sahas�, Türkiye’nin önemli potansiyele 
sahip jeotermal sahalar�ndan biri kabul 
ediliyor. Zorlu Enerji Genel Müdürü Arif 
Özozan, sahada ilk açt�klar� kuyuda yük-
sek s�cakl�kta üretken bir Jeotermal kay-
na�a ula�t�klar�n�, 10 megavat jeotermal 
güce sahip kuyunun, bölgede elektrik 
üretimine uygun olarak ke�fedilen ilk 
ticari kuyu oldu�unu belirterek,� zibilite 
çal��malar�n�n tamamlanmas�n�n ard�n-
dan, jeotermal santralinin in�as�na 2012 

y�l�nda ba�lamay� planlad�klar�n� bildirdi.

Türkiye’nin kurulu jeotermal gücünün 4 

y�l içinde 200 megavat düzeyine ula�aca-

��n� kaydeden Özozan, Zorlu Jeotermal 

Enerji Elektrik Üretimi A.�’ye ait Ala-

�ehir Jeotermal Sahas� arama ruhsat�n�n, 

2010 y�l�nda, jeolojik ve jeo� zik etütler, 

sondaj çal��mas�, rezervuar test ve de�er-

lendirme çal��malar�n�n ard�ndan Manisa 

�l Özel �daresi taraf�ndan 30 y�l süreyle 

i�letme ruhsat�na dönü�türüldü�ünü ifade 

etti.

Bursa OSB’nin enerjide verimlilik hamlesi

Zorlu, jeotermal santrali için lisans ald� 

• BTSO OSB Bölge Müdürü Ferudun Fer, Türkiye’nin enerji ihtiyac�n�n yüzde 70’ini d��ar�dan 
kar��lad���n� belirterek, enerji s�k�nt�s�n�n, verimlilik konusunda yap�lacak çal��malar�n yasal 

zorunluluklar�n yan� s�ra gönüllülük esas�na da dayand�r�larak a��lmas� gerekti�ini bildirdi. 

•  Zorlu Enerji’nin yüzde 73 oran�nda hissedar� oldu�u Zorlu 
Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.�.Ala�ehir’de kurmay� 

planlad��� 30 megavat kurulu güce sahip olacak jeotermal 
santrali için elektrik üretimi Lisans� ald�. 

BTSO OSB Bölge MüdürüBTSO OSB Bölge Müdürü
Ferudun FERFerudun FER

Zorlu Enerji Genel MüdürüZorlu Enerji Genel Müdürü
Arif ÖZOZANArif ÖZOZAN
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A�ut, yapt��� aç�klamada, 
Mersin’in son y�llarda ulusal 
ve uluslararas� olu�umlarda 

artan �ekilde yer ald���na dikkat çekti. 
MTSO olarak Akdeniz’de k�y�s� bulu-
nan 22 ülkenin ve 200’ü a�k�n Ticaret 
ve Sanayi Odas�n�n olu�turdu�u Ak-
deniz Ticaret ve Sanayi Odalar� Bir-
li�inin (ASCAME) Sanayi Komitesi 
Ba�kanl���n� yürüttüklerini hat�rlatan 
A�ut, “Mersin olarak bu kurulu�lar� 
kullanarak gerek yat�r�mc� çekme, ge-
rek kentin ekonomik tan�t�m�n� yapma 
gerekse yeni pazarlar bulma anlam�nda 
büyük geli�meler kaydetmekteyiz. AS-
CAME Sanayi Komitesi Ba�kan� olan 
MTSO olarak 29 Eylül-01 Ekim aras�n-
da Akdeniz’de Organize Sanayi Böl-
geleri ve Serbest Bölgeleri kullanarak 
do�rudan yabanc� yat�r�mlar� bölgemi-
ze çekecek önemli bir organizasyonu 
Mersin’de gerçekle�tirece�iz. Dünya 
Serbest Bölgeler Federasyonu ve AN�-
MA Yat�r�m Ajans� da bu ‘Birinci Ak-
deniz Sanayi Yat�r�m Zirvesi’ne büyük 
ilgi gösteriyor” diye konu�tu. 

 Öte yandan, yurt içinde D�� Ekono-
mik �li�kiler Kurulu (DE�K) Yönetim 
Kurulu üyesi olan Mersin Ticaret ve 

Sanayi Odas�’n�n, etkin rolü ve yükse-
len ekonomik gra� �i ile art�k DE�K’in 
icra kurulunda da yer ald���na dikkat 
çeken A�ut, Türkiye’nin TOBB ba�ta 
olmak üzere birçok prestijli ve etkin i� 
dünyas� örgütünü, � kir kurulu�lar�n� 
bar�nd�ran DE�K’in Türk özel sektörü-
nün yurt d���ndaki gücü oldu�unu kay-
detti. Son y�llarda ekonominin büyük 
bir de�i�im geçirdi�ine i�aret eden, gü-
ne�in yeniden do�udan do�du�unu ve 
üretimin do�udan bat�ya kayd���n� dile 
getiren A�ut, �öyle devam etti; “Dün-
yan�n ticaret haritas� yeniden çiziliyor. 

 Dev aynas�nda gördü�ümüz ülkeler 
krizle bo�u�uyorken, bir zamanlar�n fa-
kir Asya’s� üretiyor, büyüyor, istihdam 
yarat�yor, zenginle�iyor. Dü�ük getirisi 
olan sektörlerden katma de�eri yüksek 
üretim ve yüksek teknolojili sektörlere 
geçiyorlar. Türkiye son 20 y�lda ciddi 
bir orta teknoloji üreten bir ülke oldu. 
Çin ve �talya aras�nda kalitesi ile mar-
ka olmu� bir üretim merkezi haline gel-
di. Bu Türk giri�imcisin bir ba�ar�s�d�r. 
Ancak, 75 milyonluk Türkiye’ye art�k 
bu yetmemektedir. �novasyona dayal�, 
giri�imci say�s�n� artt�ran, Ar-Ge odak-

l�, yüksek teknolojili üretim yaparak 
katma de�er yaratan bir sisteme geçi�i 
h�zland�rmak zorunday�z. MTSO ola-
rak, yurt içinde bu yol haritas�nda iler-
lerken, yurt d���nda ise DE�K gibi olu-
�umlarda etkin bir �ekilde yer alarak 
yurtd��� ili�kilerinde bu katma de�eri 
ve yeni pazarlar� ilimize kazand�rmaya 
çal���yoruz.” 

 A�ut, Mersin’in, ülkemizin geli�i-
mine paralel h�zda ilerleyen ve bu geli-
�imi zaman zaman h�zland�ran bir kent 
oldu�unu ve ald���ndan fazlas�n� ülke-
sine vermenin mutlulu�unu ya�ad���n� 
sözlerine ekledi.

Mersin’de ‘Akdeniz 
Sanayi Yat�r�m Zirvesi’ 

yap�lacak 
  Mersin Ticaret ve Sanayi Odas� (MTSO) 

Ba�kan� �erafettin A�ut, 29 Eylül-01 Ekim 
tarihleri aras�nda Akdeniz’de Organize Sanayi 

Bölgeleri ve Serbest Bölgeleri kullanarak 
do�rudan yabanc� yat�r�mlar� bölgeye 

çekecek önemli bir organizasyonu Mersin’de 
gerçekle�tireceklerini söyledi. 

Bana göre Türkiye’nin 
kronikle�en en büyük problemi 
kurumsalla�amamakt�r. Ne 

ac�d�r ki dünyadaki h�zl� de�i�imlere bir 
türlü ayak uyduramad�k ve yönetim 
sistemimizi kurumsalla�t�ramad�k. 
Millet olarak en göze çarpan özelli�imiz 
ferdiyetçili�imizin a��r basmas�, ekip 
çal��mas� yapamamam�z ve tak�m 
oyunu oynamamam�zd�r. Ayn� durum 
kurumsal hayat�m�zda da geçerlidir.
  
Biz genelde fertlere ba�l�y�zd�r ve 
bireysel ba�ar�y� hep ön plana ç�kar�r�z. 
Devlet kurumlar�n�n ba�ar�s� da tepe 
yöneticilere ba�l� olarak de�i�mektedir. 
Tepeye kim gelirse gelsin, hatta çok 
yeteneksiz birisi olsa da sistemin 
ba�ar�l� olmas� esast�r.  Sistemimiz 
fertlere ba��ml�d�r. Sistemi fertlere 
ba��ml� olmaktan kurtaracak olan 
kurumsalla�mada ba�ar�y� bir türlü 
tam yakalayamad�k. 2011 y�l�n�n 
son çeyre�ine girdi�imiz bu günlerde 
kurumlar�n i�ledi�i bir devlet yap�s�na 
do�ru zorla da olsa yava� yava� 
ilerleme kaydediyoruz.

Dünyadaki de�i�imler ve biz
Yaz�m�z�n ba��nda da dedi�im gibi 
millet ve devlet olarak biz dünyadaki 

de�i�imlere uyum sa�lamakta geç 
kal�yoruz. Bu de�i�imlere bazen 
direniyor, bazen de çok a��rdan 
al�yoruz. Dolay�s�yla bu durumdan 
ekonomik, sosyal ve kültürel 
geli�memiz olumsuz etkileniyor ve 
ça�� yakalayam�yoruz. Oysa ça�� 
yakalamak için her �eye sahibiz. Genç 
ve dinamik nüfusumuz iyi e�itimli, 
vizyon sahibi giri�imcilerimiz, do�al 
zenginliklerimiz, alt yap�m�z, zengin 
tarihimiz ve kültürel miras�m�z hep 
bizim art�lar�m�z. Ancak hep a��r 
kal�yoruz. 1789 Frans�z Devriminin 
de�erlerini bile maalesef 1923’de 
Cumhuriyetle ve Atatürk’le 
yakalayabildik. Liberal ekonominin 

enstrümanlar�n� ( serbest piyasa, 
özelle�tirme, yabanc� sermaye, 
mevzuat� basitle�tirme, k�rtasiyecili�i 
azaltma, v.b.) dünün demir perde 
ülkeleri çoktan tamamlay�p bitirdiler. 
Biz hala özelle�tirme tart��malar� 
yap�yoruz. Özelle�tirme sistemini 
oturtamad�k.

Bilgi toplumu olma 
zorunlulu�u
Yüksek teknoloji, AR-GE, inovasyon, 
giri�imcilik gibi kavramlar�n gittikçe 
daha büyük önem kazand��� 
21. yüzy�lda, yüksek teknoloji 
üretebilen, bilimsel bilgiyi ekonomik 
de�erlere dönü�türebilen ülkeler 

dünyay� yönetmektedirler. Bizler bu 
kavramlarla daha yeni yeni tan��maya 
ba�lad�k.  Bilgisayarla�may�, e- devlet’e 
dönü�meyi gerçekle�tiremedik. Bu 
yüzden ça�da�l�k yar���nda maalesef 
geriyiz.

Çare
Türkiye dünyadaki h�zl� geli�im ve 
de�i�imi takipte zorlan�yor. Ancak 
zaman zaman iç ve d�� ( özellikle 
Avrupa Birli�inin ) zorlamalar� ile 
gerçekle�en s�çramalarla ilerleme�e 
çal���yor.

Asl�nda çare ve çözüm tektir. Türkiye 
2012 ye bir zihniyet devrimi ile 
girmeli, ehil, tok, dürüst, kaliteli ve 
vizyon sahibi insanlar� ve ekipleri 
lay�k olduklar� yerlere getirmelidir. 
Bu ekipler kurumsalla�may� 
gerçekle�tirmeli ve tak�m oyunu ile 
Türkiye’nin ç�tas�n� yükseltmelidirler.

Son söz; Akbank’�n kurucular�ndan 
rahmetli Ahmet Dall�’dan “ Ehil 
insanlar, lay�k olduklar� yerlere 
getirilmedikçe o ülke rahat yüzü 
göremez.”

velisaritoprak@
gm

ail.comVeli SARITOPRAK

Kurumsalla�amama Sanc�s�

MTSO Ba�kan�MTSO Ba�kan�
�erafettin A�UT�erafettin A�UT

Isparta Ticaret ve Sanayi Odas� 

(ITSO) Ba�kan� Hüseyin Kaç�koç, 

Isparta’n�n ikinci bir organize sa-

nayi bölgesine ihtiyac� oldu�unu, bu-

nun için de yat�r�mc�ya te�vik verilme-

sini gerekti�ini söyledi. Isparta’n�n 3 

sektörde önümüzdeki y�llarda önemli 

geli�meler kat edece�ini belirten Ka-

ç�koç, “Birincisi mobilya sektörü. Bu 

sektörde altyap�m�z haz�r. Kentteki 

kereste fabrikalar� di�er illere mal-

zeme veriyor. �kincisi tar�ma dayal� 

sanayi: �u anda tar�ma dayal� sana-

yide zay�f�z. Tar�ma dayal� sanayiyi 

geli�tirmeliyiz. Üçüncüsü çevreye 

duyarl� projeler üretmeliyiz” diye ko-

nu�tu. Zaman zaman büyük � rmalar�n 

yetkilileriyle görü�üp, yapacaklar� 

yat�r�mlar� yak�ndan takip etti�ini ve 

kendilerini Isparta’ya davet etti�ini 

ifade eden Kaç�koç, “Isparta Organi-

ze Sanayi Bölgesi’nde 500 dönüm yer 

yok. Algida � rmas� yat�r�m yapacakt� 

yetkililerini buldum resmi talepte bu-

lundum. Görü�meleri sa�lad�k ancak 

OSB’den istedikleri 500 dönüm yeri, 

yeterli parsel olmad��� için vereme-

dik. Mobilya yat�r�m� yap�lacak olsa 

en az 500 dönüm yer gerekiyor. Yani 

Isparta’n�n ikinci bir OSB’ye ihtiyac� 

var. Bu konuda destek bekliyoruz” 

�eklinde konu�tu.

‘Isparta’n�n 
2’nci OSB’ye 
ihtiyac� var’ 
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Hatay �l Özel �daresi ve An-
takya Ticaret ve Sanayi 
Odas� ortakl���nda 11 y�l 

önce 881 dekar alanda kurulan An-
takya Organize Sanayi Bölgesi’nde 
50 fabrika faaliyet gösterirken, 8’i 
ise yat�r�m a�amas�nda bulunuyor. 
50 i�letmeden 14’ü g�da, 11’i demir 
çelik, 4’ü orman sanayi, 2’si petro 
kimya gibi farkl� sektörlerde üretim 
yaparak, kent ve ülke ekonomisine 
katk� sa�l�yor. �skenderun ilçesin-
de bulanan �SDEM�R’e yak�nl���, 
Ortado�u ülkelerine aç�lan bir kap� 
konumunda olmas� nedeniyle ya-
t�r�mc�lar taraf�ndan tercih edilen 

Antakya OSB’de, her geçen gün ya-
t�r�mc�lar�n arsa talebi art�yor. Bugü-
ne kadar “Da��n di�er taraf� olarak” 
tabir edilen ve y�llarca hak etti�i 
yat�r�mlar� alamayan Antakya OSB, 
kötü kaderini de�i�tirmeye ba�lad�. 
Antakya OSB Yönetim Kurulu Ba�-
kan� Tahsin Kabaali, yapt��� aç�kla-
mada, OSB’de yat�r�mlar�n her ge-
çen gün daha da artt���n� ve buran�n 
adeta kabu�una s��maz duruma gel-
di�ini söyledi. �skenderun ilçesinde 
bulunan �SDEM�R nedeniyle Erzin, 
�skenderun ve Dörtyol ilçelerinde 
yat�r�mc�lar�n art�k yer bulamaz hale 
geldi�ini ifade eden Kabaali, bunun 
Antakya için önemli bir f�rsat olu�-
turdu�unu kaydetti. 

500 milyon liral�k 
yat�r�m bekliyor 

 Yer bulmayan yat�r�mc�lar�n 
Antakya OSB’nin kap�s�n� çalma-
ya ba�lad���n� vurgulayan Kabaali, 
�öyle devam etti: “Hatay’�n Dörtyol, 
Erzin ve �skenderun ilçelerinde ya-
t�r�mc�lar�m�z art�k yer bulam�yor. 
Bu nedenle Antakya OSB’ye ilgi 
daha da art�yor. Mevcut OSB’nin 
bulundu�u alanda yeni yat�r�mc�lar 

için �u an yer tahsisi yapam�yoruz. 
Mevcut OSB’nin yak�n�nda bulunan 
5 bin 300 dekar araziyi de bünyemi-
ze katmak istiyoruz. Buralar için ka-
mula�t�rma � nansman� olu�turmaya 
çal���yoruz. Bu konuda çal��malar 

devam ediyor. Mevcut OSB’yi daha 

da geni�leterek talepleri kar��lad���-

m�zda 2 bin ki�inin istihdam edildi�i 

mevcut OSB’de 6 bin ki�iye daha i� 

kap�s� aç�lacak.” 

Konya’da Selçuklu Belediyesi ta-
raf�ndan yürütülen ‘Muhtar Ev-
leri Solar Elektrik Üretim Siste-

mi Uygulama Projesi’ tamamland�. Proje 
kapsam�nda ilk etapta 14 muhtar evine 
güne� ���klar�ndan elde edilen enerji elekt-
ri�e dönü�türülecek. Böylece muhtar o� s-
lerinin tüm ayd�nlatma ve �s�tma sistem-
lerinde güne� enerjisinden yararlan�lm�� 
olacak. Selçuklu Belediyesi’nin Mevlana 
Kalk�nma Ajans�’n�n Küçük Ölçekli Alt-
yap� Mali Destek Program� kapsam�nda 
yürütülen ‘Muhtar Evler Solar Elektrik 
Üretim Sistemi’ uygulama projesi tamam-
land�. Belediye Ba�kan� Altay projenin, 
ya�anabilir çevresel ortamlar�n sürdürü-
lebilirli�inin sa�lanmas� yoluyla bölgenin 
refah seviyesinin art�r�lmas�na katk� sa�la-
naca��n� söyledi. Altay “Türkiye’de bir-
çok belediyeye temiz enerji kaynaklar�n�n 

kullan�m aç�s�ndan örnek te�kil edecek. 
Enerji Piyasas� Düzenleneme Kurumu 
(EPDK) güne� enerjisinden elektrik üre-
tilebilecek 27 bölgede 38 �ehir belirledi. 
92 megavat ile Konya ilk s�rada yer al�yor. 
Bu tür yenilenebilir enerji kaynaklar�n�n 
kullan�m�n�n yayg�nla�mas� için çal��ma-
lar�m�z devam edecek.” dedi.

Antakya OSB’de 118 yat�r�m arsa bekliyor 

Muhtar ofisleri ‘güne� 
enerjisiyle’ ayd�nlat�lacak 

  Önemli bir tar�m merkezi olmas�n�n yan�nda sanayinin de h�zla geli�ti�i Hatay’da Antakya Organize 
Sanayi Bölgesi’nde (OSB) toplamda 500 milyon liral�k 118 yat�r�m arsa tahsisini bekliyor. 
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Mersin Yetkili Otomotiv Sa-
t�c�lar� Derne�i (MODER) 
Ba�kan� Hüseyin K��, Bakan 

Ça�layan’�n Türkiye ad�na yapt��� ça�-

r�y� desteklediklerini söyledi. Yap�lan 
ça�r� ile ilgili “en iyi adresin” Mersin 
olaca��n� ifade eden K��, “Mersin gerek 
her geçen gün geli�en yap�s�, gerekse 
yat�r�m alanlar� aç�s�ndan önem ta��yor. 
Özellikle jeopolitik konumu ve ula��m 
kolayl��� da bu önemi daha da artt�r�-
yor” dedi. 

Japonya depreminin ard�ndan büyük 
üretici firmalar�n üretime ara verdi�i-
ne i�aret eden K��, �öyle devam etti: 
“Marmara Bölgesinde deprem riski 
aç�k. Mersin bu konuda daha az risk ta-
��yor. Ayr�ca ba�ta liman� olmak üzere 
gerek Avrupa, gerekse Ortado�u’ya her 
türlü ula��m kolayl���na sahip Mersin, 
hem yurt içi da��t�m hem de yurt d��� 
ihracat�nda önemli bir otomotiv üssü 
olabilir. Dünyan�n 100 liman� aras�nda 
yer alan ve büyüme potansiyeline sa-
hip Mersin Liman�n�n yan� s�ra yap�m� 
planlanan konteyner liman� ile önemi 
daha da artacak olan kentimiz, �ç, Do�u 
ve Güneydo�u Anadolu’ya yak�nl��� ile 
üretici firma için hem zamandan hem 

de maliyetten tasarruf sa�lamas�na ola-
nak sunacak yap�ya sahip. Bu nedenle 
Hyundai firmas�n�n tüm bu verileri de 
göz önüne alarak yat�r�mlar�nda önce-
likle Türkiye’yi ard�ndan da Mersin’i 
seçmesini arzu ediyoruz. Mersinli i�a-
damlar� ve MODER olarak sektörün 
kentimizde ve bölgemizde geli�mesi 
için her zaman çözüm orta�� ve destek-
leyicisi olaca��m�z� belirtiyoruz.” 

K��, kentin otomotiv sektörü aç�s�ndan 
di�er bir özeli�inin de motorlu kara ta-
��tlar�n�n serbest dola��ma giri� i�lem-
lerinin Mersin’den yap�lmas� oldu�unu 
söyledi. 

Mersin Gümrük ve Muhafaza Ba�-
müdürlü�üne ba�l� Mersin Gümrük 
Müdürlü�ü’nün, Gümrük Mersin Tica-
ret ve Sanayi Odas� (MTSO) Ba�kan� 
�erafettin A�ut da, Mersin’in sürekli 
geni�leyen organize sanayi bölgesi, 
liman�, serbest bölgesi ve yass� çelik 
üretim tesisleri ve yeterli i�gücü gibi 
birçok imkân� ile gelecekte otomo-

tiv sektörünün üretim ve da��t�m üssü 
olabilece�ini belirtti. Mersin ve hin-
terland�n�n yer ald��� Do�u Akdeniz 
Bölgesi’nin Marmara Bölgesi’ne de al-
ternatif oldu�unu vurgulayan A�ut, ba�-
ta Hyundai olmak üzere tüm otomotiv 
firmalar�n� Mersin’de yat�r�m yapmaya 
ça��rd�. Büyük�ehir Belediye Ba�kan� 
Macit Özcan ise kentte yap�lacak her 
türlü yat�r�ma öncülük ederek destek 
vereceklerini söyledi.

Mersin i� dünyas�ndan
Hyundai’ye yat�r�m ça�r�s� 

 Mersinli i�adamlar�, 
Ekonomi Bakan� Zafer 

Ça�layan’�n Güney 
Kore’deki temaslar� 

s�ras�nda “Gelin motor 
fabrikas�n� Türkiye’ye 

kurun. Sak�n geç 
kalma, erken gel” 

dedi�i Hyundai 
� rmas�na, yat�r�mlar�n� 

Mersin’de yapmas� 
ça�r�s�nda bulundu. 

OST�M’de yap�lmakta olan i�lerin 
niteli�inin geli�mesine paralel ola-
rak OST�M’in insan kayna�� da 

sürekli de�i�mekte ve geli�mekte. Örne�in, 
OST�M’de bundan 20 y�l kadar önce par-
makla say�lacak kadar az mühendis varken, 
bugün birçok firma mühendis olmadan veya 
mühendislik hizmeti almadan ba�ar�l� olama-
yaca��n�n fark�na var�p mühendis istihdam 
etmekte. Ayr�ca do�rudan mühendisler 
taraf�ndan kurulup i�letilen veya mühendis-
lerin ortak oldu�u firmalar�n say�s� da y�ldan 
y�la artmakta. 
Ana sanayi i�letmelerinin daha fazla yan 
sanayi kullanamaya ba�lamalar�, yan sanayi 
firmalar�n�n üretimlerini hem çe�it hem de 
miktar olarak art�rm��t�r. Teknik �artname ve 
resimlerin do�ru okunup do�ru yorumlan-
mas�, CNC tezgâhlar�n do�ru programlan�p 
daha verimli i�letilmesi, hassas ölçme ve test 
kabiliyetlerine ihtiyac�n artmas� mühendis 
katk�s�na olan gereksinimi de art�rm��t�r. Bu 
geli�melerin bir sonucu olarak, çe�itli üni-
versitelerden mezun olan mühendisler için 
OST�M’de i�e ba�laman�n ciddi bir seçenek 
olmaya ba�lad���n� belirtebiliriz.
OST�M gibi yerlerde mühendise olan gerek-
sinimi art�ran önemli bir ba�ka neden ise, 
komponent ve sistem tasar�m� faaliyetlerinin 
ba�lamas� olmu�tur. Öte yandan, yurtd�-
��ndaki firmalar ile ili�kilerin yo�unla�mas�, 
kalite yönetim ve test-do�rulama sistemle-
rinin kurulup i�letilmesinin neredeyse tüm 

i�letmeler için zorunlu hale gelmesi, büyüyen 
i�letmelerde üretimin yan�nda i�letme yö-
netiminin de ciddi bir i� olmaya ba�lamas� 
mühendise olan ihtiyac� giderek art�ran di�er 
etkenler olmu�lard�r.
OST�M’deki bu nitelik s�çramas� ku�kusuz 
yaln�zca mühendise olan ihtiyac�n artmas�na 
neden olmam��t�r. Bu s�çrama ayn� zamanda 
çok farkl� meslek ve uzmanl�k alanlar�ndan 
insan kayna��n� da çe�itlendirmi� ve zen-
ginle�tirmi�tir. OST�M’in her yerinde, farkl� 
mesleklerden, de�i�ik uzmanl�k alanlar�ndan, 
ayr�ca farkl� cinsiyet ve ya� gruplar�ndan 
çal��anlar�n durmadan ço�almas�na tan�k 
olmaktay�z. 
Say�lar� artan ve zamanlar�n�n büyük ço�un-
lu�unu OST�M’de geçiren bu farkl� katego-
riler sosyal gereksinimlerini de birçok zaman 
OST�M’de kar��lamaktad�rlar. Gereksinimler 
ise, her yerde oldu�u gibi burada da, bir ara-
ya gelmek için araçlar yarat�yor. Çe�itli grup-

lar�n olu�turdu�u dernekler, kümelenmeler, 
arkada� gruplar�, sektörel birlikler yaln�zca i� 
için bir arada bulunma ihtiyac�ndan de�il, 
sosyal gereksinimlerin kar��lanabilmesi için 
de olu�turulan araçlar. 
OST�M’de çal��an ODTÜ mezunu mühen-
dislerin bir araya gelmeye ba�lamas� da 
böyle nedenlere ba�l�. OST�M’in ilk kuruldu-
�u y�llardan bu yana OST�M’de ODTÜ’lüler 
hep olmu�tur. Ba�lang�çta say�lar� çok az 
iken, yukar�da dile getirilen geli�melerin 
sonucu olarak, birçok üniversite mezununun 
yan�nda, ODTÜ’lülerin say�s� da son y�llarda 
artmaya ba�lam��t�r.
Zaman zaman çe�itli nedenlerle bir araya 
gelen ODTÜ’lüler �ubat 2011 tarihinden 
bu yana elektronik ortamda topla�maya ve 
birbirleriyle görü�meye ba�lad�lar. Yaz��ma 
grubu kendisini �u cümle ile tan�mlamakta: 
Bu yaz��ma grubu OST�M’de çal��an veya 
OST�M ile ili�kisi olan Orta Do�u Teknik 

Üniversitesi mezunlar�n�n daha kolay ve h�zl� 
haberle�ebilmeleri, gerekti�inde yard�mla��p 
dayan��ma gösterebilmeleri amac�yla olu�tu-
rulmu�tur.
Olu�tu�u günden beri sürekli büyüyen bu 
mezunlar grubu her ay�n ilk Per�embe gü-
nünde ODTÜ OST�M Teknokent teras�nda 
bulu�up birlikte ö�len yeme�i yiyor ve söy-
le�iyorlar. Bu bir araya geli�lerde hem yeni 
arkada�lar birbirleriyle tan���yor, hem herkes 
di�erlerinin hangi i�leri yapmakta oldu�unu 
ö�reniyor, hem de kar��l�kl� fikir al�� veri�leri 
yap�l�yor.
OST�M’de bir araya gelen ODTÜ’lüler 
birlikte ba�armaya çal��t�klar� ilk i� ise olduk-
ça anlaml�: ODTÜ Mezunlar Derne�i’nin 
yapt�rmakta oldu�u ve binas� bitmek üzere 
olan ilkö�retim okulunun yap�m�na destek 
olmaya karar verdiler. ODTÜ Mezunlar 
Derne�i’nin bu proje için ba�latt��� ‘Okula 
Yüz Verin’ kampanyas�na 100 TL’leri ile 
kat�lmaya ba�lad�lar.
��imizi yap�p ekme�imizi kazan�rken za-
man�m�z�n ço�unu geçirdi�imiz bu sanayi 
bölgesinde benzer olu�umlar�n ço�almas� 
OST�M’in niteli�ini daha da art�racakt�r. 
Farkl� i�ler yapan insanlar�n, aralar�ndaki or-
tak ba�lardan yola ç�karak bir araya gelme-
leri mutlaka yeni fikirlerin ortaya ç�kmas�n� ve 
daha fazla sinerji yarat�lmas�n� sa�layacak, 
OST�M’in zenginli�ini art�racakt�r.

acinar@
etik.com

.trAtilla ÇINAR
Makina Mühendisi

OST�M’deki ODTÜ’lüler

ÇAS�AD Ba�kan� Halil �brahim 
Kuzucu, Çal� sanayi bölgesinde 
260 fabrikan�n faaliyette oldu-

�unu ve toplam 8 bin ki�inin istihdam 
edildi�ini belirterek, “Bölgemizde hiz-
metlerin daha h�zl� yürütülmesi ve refah 
içinde olmas� için resmi OSB olmam�z 
kaç�n�lmazd�r” dedi.

 Bursa Çal� ilçesi Sanayici ve ��adam-
lar� Derne�i’nin (ÇAS�AD) düzenledi�i 

ve Nilüfer Belediye Ba�kan� Mustafa 
Bozbey’in yan� s�ra protokol üyeleri ve 
Çal� sanayi bölgesindeki fabrikalar�n sa-
hipleriyle yöneticilerinin kat�ld��� iftar 
yeme�inde görü�lerini ifade eden Kuzu-
cu, ÇAS�AD’�n 15 y�ldan beri faaliyet-
lerini sürdürdü�ünü söyledi. Kamu ve 
yerel idareler ile yak�n i�birli�i içerisinde 
olduklar�n� dile getiren Kuzucu, “Böl-
gemizde yap�lan hizmetleri, Büyük�ehir 

Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi katk�lar� 
ile almaktay�z. Kendilerine bölgemiz ad�-
na te�ekkür ederiz. Bölgemizde hizmetle-
rin daha h�zl� yürütülmesi ve refah içinde 
olmas� için OSB olmam�z kaç�n�lmazd�r. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl���’n�n 
yeni �slah OSB’ler diye ç�karm�� oldu�u 
kanuna istinaden, bölgemiz ile ilgili ba�-
vuruyu yapt�k. Bu konuda yetkili ve ilgili 
kurulu�lar�n deste�ini bekliyoruz” �ek-
linde konu�tu.

8 bin ki�i istihdam ediliyor  

 Çal� Sanayi Bölgesinin 67 hektar 
alan üzerine kuruldu�unu, 260 i�letme-
de 8 bin ki�inin istihdam edildi�ini söy-
leyen Kuzucu, Nilüfer Belediyesi’nden 
hizmet binas� için yap-i�let-devret mo-
deli ile al�nan arsa üzerine yap�lacak 
binan�n projesinin bitirildi�ini ve eylül 
ay�nda in�aat�na ba�lanaca�� müjdesini 
de verdi.

Çal�l� sanayiciler OSB olmak istiyor 

MODER Ba�kan�MODER Ba�kan�
Hüseyin KI�Hüseyin KI�
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Milli E�itim Bakanl���n�n ön-
celikli projelerinden olan ve 
ihale a�amas�na gelen Fatih 

projesi ile hayata geçirilmek istenen �n-
teraktif s�n�f uygulamas�nda ilk örnek ha-
yata geçirildi. Bat�kent Endüstri Meslek 
Lisesi’ndeki 16 derslik, görüntü, ses ve 
veri aktar�m� yap�labilecek �ekilde inte-
raktif olarak birbirine ba�land�. 

 Türk – Çin Dostluk Vakf� ile Çin 
Bar�� ve Geli�me Vakf�’n�n i�birli�i ile 
hayata geçirilen projenin aç�l���na Çin 
Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Gong Xi-
aosheng, Çin Komünist Partisi Merkezi 
Komitesi, Ak Parti �anl�urfa Milletveki-
li ve Türkiye – Çin Parlamentolar Ara-
s� Dostluk Grubu Ba�kan� Emin Önen, 

MEB E�itim Teknolojileri Genel Müdür 
Yard�mc�s� Tunay Alkan ve Türk – Çin 
Dostluk Vakf� Ba�kan� Hasan Çapan ka-
t�ld�.

 Ö�rencilerimizin daha modern �art-
larda e�itim alabilmeleri için hayata ge-
çirilen multimedya e�itim uygulamalar� 
projesi ile zaman�n verimli kullan�lma-
s�, ö�retmenlerin üzerindeki i� yükünün 
azalmas� ve kaliteli ve e�it bir e�itim or-
tam�n�n yarat�lmas� hede	 eniyor. Toplam 
16 s�n�fta uygulanacak olan proje Fatih 
Projesinin ilk ad�m� olarak görülüyor.

 Sistem, interaktif elektronik tahta, 
LCD televizyon, HD kamera ve matrix 
mikrofon sisteminden olu�uyor. Bu teç-
hizat sayesinde s�n�	 ar aras�nda yüksek 

çözünürlüklü görüntü ve ses 
payla��m�nda bulunulabili-
yor. Ö�retmenler ö�rencileri 
ile ayn� s�n�fta bulunmadan 
etkile�imli e�itim yapabili-
yor, aralar�nda veri, ses ve 
görüntü payla��m� gerçekle�-
tirebiliyorlar. Bir ö�retmen 
tek bir s�n�fta verdi�i e�itimi 
tüm s�n�	 ardaki ö�rencilerle 
payla�abiliyor. 

 Bu çal��malar�n uzun va-
deli amac� ise, tüm okullar�n 
birbirleriyle interaktif �ekil-
de ba�lant� kurabildikleri bir 
sisteme ula�mak olarak aç�k-
land�.

�neraktif s�n�f uygulamas� Bat�kent’te ba�lad�
• Milli E�itim Bakanl��� uygulamaya geçirmeyi planlad��� Fatih projesi öncesinde, interaktif s�n�f 

uygulamas�n�n ilk örne�i, Türkiye – Çin ortakl��� ile Bat�kent Endüstri Meslek Lisesi’nde hayata geçirildi.

Çorum’da savunma sanayi için somut ad�m 
TSO Meclis toplant�s�nda, oda 

yöneticilerinin 22 Temmuzda 
bir toplant� düzenleyerek savun-

ma sanayi konusunu ele ald�klar� duyu-
ruldu. Odan�n ayl�k faaliyetleri içeren 
sunumda, savunma sanayinin Çorum’a 
kazand�r�lmas� için at�lmas� gereken 
ad�mlar�n bir toplant�da de�erlendiril-
di�i ve bu alanda giri�imlerde buluna-
cak çok ortakl� bir �irketin kurulmas�-

n�n kararla�t�r�ld��� aktar�ld�. 

 TSO Yönetim Kurulu Ba�kan� Çetin 
Ba�aranh�ncal ba�kanl���nda gerçek-
le�tirilen toplant�ya OSB, KOSGEB ve 
OKA temsilcileri ve sanayi kurulu�la-
r�n�n temsilcileri kat�ld�. Toplant�ya 
ayr�ca savunma sanayine yönelik üre-
tim yapan öncü kurulu�lardan �nfotron 
A.�.’den Mühendis Arda Mevlüto�lu 
ile Roketsan A.�.’den Naz�m Ça�layan 

da kat�larak, savunma sanayi sektörü-
nün yap�s� ve i�leyi�i hakk�nda detayl� 
bilgiler verdiler. 

 Çorum’un savunma sanayinden pay 
alabilmesi için, imkânlar�n seferber 
edilmesinin kararla�t�r�ld��� toplant�da, 
sektör temsilcileriyle geni� kat�l�ml� bir 
toplant� daha yap�larak, �irket yap�s� ve 
sermayesi gibi konular�n görü�ülmesi-
nin kararla�t�r�ld��� bildirildi. 

 Çorum Ticaret ve 
Sanayi Odas� (TSO), 

Çorum’a savunma 
sanayi üretiminin 

kazand�r�lmas� amac�yla 
giri�imlerde bulunmaya 

devam ediyor. 






