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10 bin giriimciye bedava arsa
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, yeni dönem projelerine ilikin
açklamalar yapt. Türkiye’nin yeni yatrmlara ihtiyac olduunu belirten Bakan
Ergün, sanayi bölgelerinde köklü reformlara imza atacaklarn söyledi.

Cüneyt ÖRKMEZ
Üç ylda üretim art
Güzel ülke
ekonomisi ile
savunma

Yatrmclara salanacak bedelsiz arsalar için sadece iki art aranacak. lki
arsay aldktan üç yl sonra üretime geçmek. kincisi ise en az 10 kii istihdam
etmek. Öte yandan henüz uygulama resmi olarak balamamasna ramen 1 ay
içinde 800 giriimciden bavuru alnd.

8’de

Emin AKÇAOLU
KOB’ler d yatrm
yapmal, Eximbank onlar
desteklemeli, nasl?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan
Nihat Ergün

11’de

Veli SARITOPRAK
Kurumsallaamama
sancs
16’da

Atilla ÇINAR

B

ugüne kadar KOSGEB araclyla iletme sahiplerini bata
faizsiz krediler olmak üzere birçok alanda desteklediklerini ifade eden
Ergün, yeni dönemde yatrmclara bedava arsa verileceini de müjdeledi.

Bedelsiz arsa tahsisi

Orhan AYDIN

Uzun soluklu bir aratrma sonucunda yatrmclarn arsa sorununu çözecek
bir proje gelitirdiklerini anlatan Ergün,
‘bedelsiz arsa’ projesinin ayrntlarn u
sözlerle özetledi: “5084 sayl yasayla
uygulanan bedelsiz arazi tahsisi uygulamas 2010’da sona ermiti. Bu konuyu
sil batan yeniden ele aldk. Türkiye’de
atl duran 11 bin 500 sanayi parseli tespit ettik. Ayrca Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde yatrm sözünü yerine
getirmeyen iletmelerden de arsalar
geri almaya baladk. Tüm bu alanlar,
yeni yatrmlara açmak için ‘Yatrmclara Bedelsiz Arsa Tahsisine likin
Yönetmelii hazrladk. Babakanla
da gönderdiimiz yönetmelik sayesinde Bakanlar Kurulu’nun belirleyecei
ehirlerdeki OSB’lerde, yatrmclara
bedelsiz veya indirimli arsa tahsisi yapacaz.”
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l ve ilçelerin gelimilik oranlarna
göre arazi tahsislerini dizayn ettiklerini
anlatan Ergün, “Arlkl olarak Dou
ve Güneydou illerinin bulunduu 4.
bölgedeki il ve ilçelerdeki OSB’lerde
yatrmclara bedelsiz arsa tahsis edeceiz. llerin yan sra ilçelerdeki ekonominin gelimesi çok önemli. Ayrca,
tevik programnda bulunan 12 sektörde yaplacak büyük yatrmlar için tüm
bölgelerimizde yer alan OSB’lerde yatrmclarmza hzl ekilde bedelsiz arsa
tahsisi yapabileceiz” diye konutu.

30 milyar dolarlk
yatrm hede
Bedelsiz arsa tahsisiyle birlikte atl
vaziyetteki arazilerin yatrm ve istihdam artracan da vurgulayan Ergün,
projeden beklediklerini ise öyle anlatt: “Nitelikli iletmeler kurulmasna ve

özel sektörün rekabet gücünün artmasna büyük önem veriyoruz. Bu uygulama çok önemli sonuçlar douracaktr.
Uygulama sonucunda 10 bin civarnda
yatrmn gerçeklemesini bekliyoruz.
Bir yatrmn ortalama 3 milyon lira deerinde olduunu ve 40 kiilik istihdam
oluturduunu düünürsek, uygulama
sonucunda 30 milyar TL civarnda yeni
yatrm ve 400 bin kiilik istihdam oluacak. Bu da milli gelire 100 milyar lira
civarnda bir ilave anlam tayor.”

Bedelsiz arazi tahsisi
geçen yl sona ermiti
2004’te yürürlüe giren 5084 sayl
kanun çerçevesinde yatrmclara belirli
koullara bal ve kstl sayda bedelsiz
arsa tahsisi yaplyordu. Ancak bu tahsis
6 ubat 2010 tarihinde sona erdi. 6 yllk
süre içinde bin 250 adet yatrm bedelsiz
arazi tahsisleri ile gerçekleti.
Yatrmlarda öncelikli sektörler: Kimya, Petrol, Enerji, Otomotiv, Ulatrma,
Tamaclk, Elektronik, Tbbi cihaz,
laç, Havaclk, Makine, Madencilik
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Yerli ara mal üretimine vergi teviki
birçok ey burada üretilebilir. Ama rekabetçi olmad için, uluslararas piyasalarla rekabet edilemedii için o ürünler burada üretilmiyor, ithal ediliyor. Burada tabii
ki vergi politikas, tevik politikas önemli
olacak.”

Maliye Bakan Mehmet
imek, yerli ara mal
üretiminde vergi tevikinin
gündemde olduunu
belirterek, çok spesik
ürünlerde, spesik
alanlarda üretimi tevik
edecek yeni yaklamlar
içerisine girileceini
söyledi.

M

aliye Bakan Mehmet imek,
gündeme ilikin sorular cevaplandrd. Bir soru üzerine
Bakan imek, yerli ara mal üretiminde
vergi tevikinin gündemde olduunu dile
getirdi. 2009 ylnda, yani krizin tam zirvesindeyken bile 2007 ve 2008 yllarnda
yaptklar çalmalarla sektörel, bölgesel
ve büyük yatrmlar çerçevesinde yeni bir
tevik sistemi dizayn ettiklerini anmsatan
Bakan imek konuya ilikin u açklamalarda bulundu:
Bunu dizayn ederken özellikle büyük
yatrmlar dediimiz yatrmlar biz orada
destekledi. Daha dorusu d ticaret açnn büyük oranda yaand alanlara daha
fazla tevik verme prensibini kabul etmitik. imdi bir adm daha öteye gidiyoruz.
Yani çok spesik ürünlerde, spesik alanlarda üretimi tevik edecek yeni yaklamlar içerisine gireceiz. Bu konuya ilikin

“Bugünkü stres 2008’e
yakn düzeyde deil”

Maliye Bakan
Mehmet imek

çalmalar tabii ki uanda yaplyor. Bu
tevikle ilgili konumalar bir takm beklentileri olumsuz etkileyebilir. Yeni bir
tevik sistemi uygulamaya konsa ve bizim
vatandamz bir yatrma balam olsa,
o yenilerden de yararlanabilecek. Dolaysyla tevik sistemi gözden geçiriliyor.
Kimse ben yatrmm bekleteyim havasna girmesin. Burada temelde yapmaya
çaltmz ey u: Türkiye baz alanlarda
ciddi bir ekilde d ticaret aç veriyor.
5-6 kalemde hakikaten d ticaret açnn
hemen hemen büyük bir ksmn özetleyebilirsiniz. O alanlarda üretimi Türkiye’ye
çekmek Türkiye’deki üretim kapasitesini
artrmak, o üretimi Türkiye’de rekabetçi
bir konuma getirmek, çok önemli. Aslnda

Bakan imek, küresel ekonomideki
son durumu yorumlayarak, Türkiye ekonomisinin geçen yl büyümede ilk sralarda olduunu ve 2011’de hede erin epey
üstünde güçlü bir büyüme performans
olacan ifade etti. Dünya ekonomisindeki gelimelerin Türkiye’yi olumsuz etkilediine dikkat çeken Bakan imek, “Türkiye ekonomisi nans sektörüyle dünya
ticaretindeki konumuyla dünya ekonomisine entegredir. Kayglarn beklentiler kanalyla Türkiye’deki tüketiciyi etkilemesi
doaldr. Burada önemli olan dalgann boyudur. Temel makro göstergelere baknca
kamu borç stokunun milli gelire oran aa trendde. Bütçe açklarnn milli gelire
oran da aa trendde. Türkiye’nin kamu
nansman dengeleri güçlü ve iyilemeye
devam ediyor. Bu kriz nans sektöründe
balayan bir kriz. Türkiye’de nans sektörü hem oldukça salam, güçlü ekonomiyi
destekleyici noktada. Türkiye’de bankaclk sektörü reel ekonomiyi destekleyecek
bilanço yapsna sahip. Hane halk açsndan bir tahribat yok” dedi.
Türkiye ekonomisinin beklenti kanalyla

risk itahnn azalmasyla bir miktar etkilendiini ifade eden imek, fakat kalc
bir etkinin söz konusu olmadn söyledi.
Bakan imek, “Finansal sektördeki piyasalardaki dalgalanmalar, bu ok reel ekonomiye nasl yansyacak? Bu çok önemli
bir soru. 2008’de bu ok hem büyüktü hem
de nans sektörüne yansmasnn dozu büyüktü. Bugünkü stres 2008’dekine yakn
düzeyde deil. Bilanço yaplar o güne
göre biraz daha güçlü” eklinde konutu.
Merkez Bankalarnn likidite açsndan
yine bir miktar bu ii rahatlatacak admlar attn, dünya ekonomisinin 2008 gibi
bir sürece girmediini söyleyen imek,
“Olsa olsa düük büyümeyle yetinmemiz
gereken bir dönemdeyiz. Türkiye’nin
makro göstergeleri salam” diye konutu.

Yüzde 25’lik art
snrnda srarc deiliz
Bakan imek, bundan birkaç ay önce
ar snmadan bahsedildiini ancak imdi
‘buzul çana m girdik’ diye tartmalarn
yaandn ifade ederek, kredi genilemesinin makul seviyelere çekilmesinin doru
bir hedef olduunu söyledi. 2011’in ilk iki
çeyreine baknca istihdam arttn söyleyen imek, “Güven veren istikrarl bir
hükümet var. Vatanda da, yatrmc da
kredi talep ediyor. Biz ise biraz yavalayn
dedik. Belirsizlikler kredi talebini ve arzn etkileyecek. Yüzde 25’lik art snrnda
srarc olmann çok makul olmad bir
dönemdeyiz” dedi.

OSTM’de ambulans da var, itfaiye de
OSTM OSB Yönetim

minin kurulamayacana kanaat getirdik.
Bu noktada dier çözüm ne olabilir diye
düündüümüzde, buraya çok nitelikli
bir 112 merkezi kurmak ve ilgili hastay,
ilgili noktaya en hzl ekilde tamak en
doru çözüm yolu olarak karmza çkt ve biz de öyle yaptk. Bu aratrlm,
üzerine kafa yorulmu bir çözümdür.”

Aydn, yapt yazl açklamada,
OSTM’deki salk hizmetlerinin
varlndan bu kadar haberdar olmadan, bu tarz demeçler verilmesini hayretle karladklarn belirterek, bölgedeki
salk hizmetleri hakknda bilgi verdi.

merkezi olduunu belirten Aydn unlar
söyledi: “Bölgemizde hizmet vermekte
olan 21 nolu 112 OSTM istasyonu binasnn müstakil olmas, prefabrik olmas
ve ambulans çk kolayl ile tüm 112
istasyonlar içinde örnek istasyondur. u
anda Ankara’da 118 tane 112 merkezi
var, fakat buras örnek istasyon durumundadr. Bina yaps ve konumu olarak
112 yönetmeliine en uygun istasyondur.
Yurt dndan gelen baz salk heyetlerine de örnek istasyon olarak bölgemizdeki
bu istasyon gezdirilir. Biz bu alan kurulurken kendilerine OSTM’in neresini
istiyorsanz size tahsis edeceiz dedik ve
kendilerine ait, müstakil bir bina tahsis
ettik. Doalgazna kadar tüm ihtiyaçlarn da biz karlyoruz. Biz buray çok
önemsiyoruz.”

Bölgede tam teekküllü bir hasta krmak için yola çktklarn, iin uzmanlaryla yaplan çalmalar sonucunda, bu
bölgede tam teekküllü bir hastanenin
sürdürülemez olduu sonucuna vardklarn söyleyen Aydn, bu sebeple farkl
bir çözüm arayna girdiklerini belirtti.
Aydn öyle devam etti: “Biz yaptmz
çalmalar sonucu bu bölgede tam teekküllü bir hastanenin sürdürülemez olduunu gördük. Burada yaanacak herhangi
bir kaza sonras ortaya çkabilecek rahatszlklar, her türlü tp alann ilgilendiri-

Etlik Yüksek htisas, Eitim ve
Aratrma Hastanesi OSTM Semt
Poliklinii’nin de bölgelerinde hizmet
vermekte olduunu sözlerine ekleyen
Aydn, tüm bunlara ramen srf OSTM
adna bir leke vurmaya çalmak için bu
tarz demeçler vermenin kimseye bir ey
kazandrmayacan sözlerine ekledi.
Ayrca OSTM’in itfaiye problemi de olmadn belirten Aydn, insanlarn biraz
aratrma yaparak demeçler vermesi gerektiini söyledi.

Kurulu Bakan Orhan
Aydn, ANKSAD Yönetim
Kurulu Bakan Harun
Akça’nn “OSTM’de
ambulans yok” demecini
aknlkla karladklarn
bildirdi.

O

yor olabilir. Yani göz bölümü de lazm,
yank da lazm, dâhiliye de lazm vb. Bu
uzmanlk dallarnn tümünü bazen tek bir
hastanede bile bulamayabiliyoruz. Allah
korusun, bir insann parma koptuunda
dikilmesi için bir hastaneye gittiinde,
‘Burada müdahale edemeyiz, u hastaneye gitmen gerekiyor’ gibi cevaplar
alnabiliyor. Örnein, Ankara’da sadece
1 tane yank merkezi var. Dolaysyla
bizler, bu alann uzmanlaryla yaptmz
kir alverilerinin, çalmalarn sonunda bölgemizde tüm bu tp branlarn
barndran, sürdürülebilir bir salk siste-

Ankara’nn örnek 112
istasyonu OSTM’de
Bu aamada bölgede kurulan 112 merkezinin de Ankara’nn en nitelikli 112
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kemal.cekuc@ostim.com.tr

Kemal ÇEKÜÇ
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OSTM-UNDP ibirliinde ilk adm
ÊGeçtiimiz günlerde verdii iftar yemeinde de Somali’deki açlk

Yerli üretim ve
Gökçek’ten
OSB açlm...

“Elini tan altna koymakla, elin üzerine
ta koymak ayn ey deildir…”
Üke sanayimizin temel yaplanmas olan OSB’lerin
gerekliliinin ve statülerinin artk tartlmaz ekilde yerletiini,
ya da yerlemesi gerektiini düünüyoruz.
Hükümetin son yaklamnda olduu gibi; tükettiimiz,
kullandmz ürünleri yerliletireceksek, ara mal imalâtnda
da bamllktan kurtulacaksak, ihracat ve istihdam artrp,
cari aç azaltacaksak kurulmu ve kurulacak OSB’lere
ihtiyacmz var demektir.
Her sabah ülkemizin dört bir yannda faaliyet
gösteren OSB’lerde olan bitene ilikin haber dosyasn
bilgisayarlarmzda görebiliyoruz. (Medya takip hizmeti aldmz
nterpress’e teekkür ediyoruz.) Günlük bültenler bize sadece
OSTM’i deil Türkiye’deki tüm OSB’leri ve üretim giriimlerini
yakndan izleme frsat veriyor:

-Antalya OSB’ye meslek lisesi açld. -Mardin OSB’de 9
ayda 483 milyon dolarlk ihracat yapld. -Adana OSB’de her
geçen yl elektrik üretimi artyor.-OSB’lerde bedelsiz arsaya 20
günde 10 bin bavuru yapld. – Nazilli OSB’de 2012 ylnda
10 fabrika daha üretime geçecek. -Tarsus OSB’de içme suyu
sorunu çözülüyor. -zmir Kemalpaa ilçesinde Bayurdu
adyla yeni bir OSB kurulacak. -Diyarbakr OSB’de çevreye
dost trafo üretiliyor. -Çanakkale’nin Biga ilçesinde kurulu
bulunan fabrikada ilenen biberler, közlenmi olarak Avrupa
ve dünyann sayl ülkelerine ihraç ediliyor. -Aksaray OSB’de
el arabalar imalat yapan Tunal firmas 33 ülkeye ihracat
yapyor...
Kayseri, Çorum, Sivas, Alia, Eskiehir, Manisa, Balkesir,
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 çabasyla Ankara’daki OSB’ler rahat bir
nefes ald. Büyükehir Belediye Bakan Melih Gökçek, Ostim
OSB’nin düzenledii geleneksel iftarda OSB’leri rahatlatan bir
‘açlm’ yapt:

“OSB bakanlaryla görütük. Birlikte Ankara sanayisi için
çok güzel kararlar aldk. Bundan sonra sanayi bölgeleriyle ilgili
çok deiik çalmalar göreceksiniz. lk olarak bütün sanayi
bölgelerinin alt yaplarn bitirmek istiyoruz. Bunlardan daha
önemlisi, beraberce Ankara için hangi sanayi yatrmlarn
yapabiliriz ve bunlar nasl destekleyebiliriz konusunda
müterek bir çalma karar aldk. Örnein yeni yaplacak
olan metrodan, tramvaydan tutun, MAN otobüslerinin yedek
parçalarna ve belediyemizin yerli üreticiden alabilecei
ürünlere kadar birçok önemli ortakla adm atacaz.”
OSB’lerle büyükehir arasndaki yaknlama ile adeta havas
kirlenen bir odann penceresi ardna kadar açld. Gökçek,
OSB uygulamalarna yönelik eletirileri ve hizmet almalarna
engel olan tavrn deitirdi. Gökçek’in OSB’lerle el skmasnn
sonuçlar imdiden çplak gözle görülüyor.
OSB’lerde üretim yapan giriimciler, sanayici ve iadamlar ile
çalanlar o ehrin, beldenin, bölgenin vatandalardr. Onlarn
i, a sahibi olmas kentin mutlu olmas demektir. Her belediye
bakan da hemehrilerinin, seçmenlerinin geçiminden,
mutluluundan sorumludur. Sayn Gökçek’in bölgesel
kalknmaya ve sanayinin gelimesine katkda bulanacan
düündüümüz bu olumlu deiiminin kesintiye uramadan
samimi olarak devamn diliyoruz.
***
Savunma sanayindeki yerliletirme giriimleri srail ile olan
ilikiler 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 koordinatörlüünde TO
ibirliiyle 24-30 Eylül 2011 tarihleri arasnda stanbul Dünya
Ticaret Merkezi’nde gerçekletirilecek 3. Malzeme Yerliletirme
Sergisi’nde yer alacak 8 bin kalem malzemenin 4 bini için yerli
üretici bulunmas hedefleniyor. -Türk Havaclk ve Uzay Sanayii
A.  (TUSA) Genel Müdürü Muharrem Dörtkal, Amerikal
havaclk irketi Boeing firmasna, risk paylaml ortaklk önerisi
sunduklarn bildirdi.
***
-Yazar ailemize yeni katlan Cüneyt Örkmez’in,“Güzel Ülke
Sanayisi ile Savunma” balkl yazsn savunma sanayi ve
yerli üretime ilikin özgün bak açs nedeniyle okumanz
öneriyoruz.

skntsna dikkat çeken OSTM OSB Yönetimi, Birlemi Milletler
Kalknma Program yetkilileri ile gelimekte olan ülkeler için
yaplabileceklerle ilgili ibirlii toplants yapt.

O

STM Organize Sanayi Bölge Yönetimi, Birlemi Milletler Kalknma Program
yetkililerini arlad. UNDP Daimi
Temsilcisi Shahid Najam ve UNDP
Koordinasyon Görevlisi Halide
Çaylan’ misar eden OSTM Yönetimi, öncelikle ibirlii çarlarna
bu kadar ksa zamanda olumlu cevap
veren UNDP yetkililerine minnettarlklarn dile getirdiler.

OSTM OSB Yönetim Kurulu
Bakan Orhan Aydn, daha önceki
baz projelerinde de UNDP ile ilikileri olduunu, ancak ‘dünyada son
aylarda yaanan açlk ve ktlk sorunlar sebebiyle neler yapabiliriz?’
sorusunu sormaya baladklar zaman UNDP’yi yeniden kefettiklerini
söyledi. “Somali’de yaananlar insan
olarak hepimizi çok derinden sarst
ve çok rahatsz etti” diyen Aydn, bu
nedenle Ramazan iftarnda da Somali
konusuna dikkat çekmeye çaltklarn söyledi. Somali ile ilgili yazlan
çizilen tüm raporlar incelediklerini,
ilgili kurum ve kurululara ulatklarn belirten Aydn öyle devam
etti: “TKA ve Somali Büyükelçilii
ile görütük ama en önemlisi UNDP
ile yaptmz görüme oldu. Biz
Somali’de yaanan açlk skntsndan önce de gerek Ortadou, gerek
Afrika, gerek Türki cumhuriyetler olsun onlarn yerel ve bölgesel kalknmasna yönelik olarak projelere kafa
yoran bir bölgeyiz. Özellikle yapt-

mz görümeden sonra UNDP ile de
yapabileceimiz birçok ortak çalma
olduunu kefettik. Bu sebeple ziyaretimize hzl bir ekilde duyarllk
göstererek u anda burada olduunuz
için teekkür ediyoruz.”
UNDP Daimi Temsilcisi Shahid
Najam da konumasna “Öncelikle
çok önemli bir inisiyatif ald için
OSTM’e çok teekkür ediyorum”
diyerek balad. “Benim için önemli
olan böyle bir inisiyati sizin tarafnzdan alnmas” diyen Najam sözlerini öyle sürdürdü: “Çünkü genellikle böyle inisiyati eri BM olarak biz
alrz. Özel bir kurumunun bakannn bu sebeple bizden görev talep
etmesi gerçekten bizi çok artt ve
size bu anlamda çok müteekkiriz.
Aslnda son zamanlarda BM ülkelerin kalknmalarna yardmc olmada
özel sektörle ortakln, ibirliinin
ne kadar önemli olduunu yeni id-

rak ettik. Çünkü dünyann kalknma
ve gelimilik sorunlarna baktnz
zaman görüyorsunuz ki birçok alanda yaplacak eyler var. Bunlar hükümetlerin tek balarna yapmalar
mümkün deil. Dolaysyla çeitli
ortaklklar gelitirmeliyiz. Bu konuda da biz özel sektör ibirliine çok
önem veriyoruz. Bu sebeple çok yakn geçmite stanbul’da bir merkez
kurduk. O merkez kalknmada özel
sektörle ibirlii konusunu yürütecek.
Hedef özel sektörü kalknma konularnn içine çekmektir.”
Yaplan toplantnn ardndan OSTM ve UNDP arasnda yenilenebilir
enerji, enerji verimlilii, mesleki eitim – istihdam ve Ostim modelinin
bir bölgesel kalknma modeli olarak
ihrac konularnda ibirlii çalmalar için mutabakat oluturulup, eylem
plan hazrlanmasna karar verildi.

TUSA’tan Boeing’e ortaklk tekli
Türk Havaclk ve Uzay Sanayii A.  (TUSA) Genel Müdürü Muharrem Dörtkal,
Amerikal havaclk irketi Boeing rmasna, risk paylaml ortaklk önerisi sunduklarn
belirterek, bu önerilerine olumlu yant alacaklarn tahmin ettiini söyledi.

D

örtkal sorular yantlarken,
TUSA olarak uzun süredir
Boeing rmasna çeitli parçalar ürettiklerini anmsatarak, artk
Türkiye’nin kendi ürününü tasarlamas gerektiini belirtti. Bir süre önce
Boeing rmasnn yetkilileriyle görüme imkân bulduklarn ifade eden
Dörtkal, özgün uydu, uçak, insansz
uçak gibi projelerde deneyim sahibi
olduklarn, bu tecrübelerin nda
Boeing’in yeni gelitirecei bir uçakta ya da daha önce gelitirdii ama yenileyecei bir uçakta tasarm i pay
almak istediklerini anlatt.
Boeing için gelitirecekleri bu tasarm para karlnda yapmayacaklarn anlatan Dörtkal, “Masraf kendi
cebimizden karlayarak riski alrz.
Aldmz riski de yaptmz masraflar da bu gelitirme programna sermaye gibi ayni olarak koyarz. Sonra
da uçak sattkça biz burada yaptmz ayni masraf ve sattaki direkt
maliyetleri alrz. Biz Boeing’in bu
konuda orta gibi oluruz. Buna risk
paylaml ortaklk diyoruz” dedi.

Boeing yetkililerine, askeri projelerde de iki ülke için ortak bir ürün
gelitirme önerisinde bulunduklarn
belirten Dörtkal, üçüncü ülkeler için
birlikte i yapabileceklerini kaydetti.
Türkiye’nin kendi uçan tasarlarken ayn zamanda büyük havaclk
irketlerine parça üretmeye de devam
etmesi gerektiini anlatan Dörtkal,
öyle konutu: “Tüm havaclk irketleri için rekabetçi üretimimize devam etmemiz lazm çünkü evin içine
bir akar olmas gerekir. Ama bütün
bunlar yaparken bizim bir baka hedemiz ürün sahibi olmak. Sonra da
birilerinin bizim için i yapar hale
gelmesini temin etmek. Üretim ileri devam ederken biz Boeing’e unu
söylüyoruz; üretim ilerinin miktarn ve derinliini arttralm. Biz 2005
ylnda yabanc hisseleri satn alarak
TUSA’ tamamen milli hale getirdiimizde 90 milyon Dolar ciromuz
vard. Boeing’in oradaki pay 20 milyon dolard. imdi biz 600 milyon dolarlk bir irketiz, ama Boeing’in pay
6 milyon dolar. Yani biz büyüyoruz,
Boeing’in pay azalyor.”

“Heyecan verici
projeler hazrlanyor”
Türk savunma sanayiinde son dönemde heyecan verici projeler hazrlandn ifade eden Dörtkal, bunlar
arasnda yerli helikopter, yerli yeni
nesil sava uça ve uydu gelitirme
projelerinin bulunduunu anmsatt. Önümüzdeki yl TÜBTAK uzay
ile gelitirdikleri Göktürk 2’yi uzaya
göndereceklerini anlatan Dörtkal,
insansz hava araçlar konusunda da
çalmalarn sürdürüldüünü söyledi.
Bölgesel yolcu uça yapma konusunda ön çalmalarn devam ettiini
belirten Dörtkal, “Tahmin ediyorum
ksa bir süre içinde bunun bir kurgusu
ve modeli oluturulup anonsu yaplabilir. Orada TAI olarak da önemli bir
görev alma arzusundayz. Bölgesel
yolcu uça özgün ve ortak gelitirilebilir. Havaclk konusunda daha önce
ihmal edilen konularda atlm olacak”
dedi.
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‘Ara eleman’ konusunda çarpc sonuçlar
Krehir Ahi Evran Üniversitesi ktisadi ve dari
Bilimler Fakültesi letme Bölümü Bakan Yrd. Doç.
Dr. Kürad Zorlu’nun yapt aratrma sonuçlar
‘ara eleman’ olarak nitelendirilen igücünün
sanayicinin en çok ihtiyaç duyduu ve gerektiinde
en yüksek ücreti vermeye hazr bulunduu eleman
tipi olduunu ortaya çkard.

A

ratrma kapsamnda sanayicinin
ara elemanlarda arad en önemli
özellikler, ara elemanlar avantajl
klan yönler ve eleman temininde karlalan sorunlar ortaya konuluyor. Yrd. Doç. Dr.
Zorlu’nun yapt aratrma Ankara Organize
Sanayi Bölgesindeki iletmeler ve ara eleman
aday olarak kabul edilen meslek yüksek okulu örencilerinin mukayeseli deerlendirmelerini içeriyor.
Çeitli sektörlerden ve farkl bölümlerden
toplam 564 katlmcnn yer ald anket çalmasnda rmalarn yüzde 88’i en çok ihtiyaç
duyduklar eleman tipinin ‘ara elamanlar’ olduunu belirtirken, yüzde 74’ü istenilen özelliklere uygun ara eleman bulmakta zorlandklar belirtti. Ara eleman adaylarnn ise yüzde
65’i kendilerine uygun bir i bulamayacan
ifade ederken, yüzde 55’i uygun i alanlar
ve iletmeler konusunda salkl bilgiye ulaamadklarn ifade etti. Türk sanayicisinin
ara elemanlarda arad en önemli özellikler

ise, deien koullara uyum salamalar, çalacaklar, sektör ve iin gerektirdii pratik
bilgilere sahip olmalar, eklinde ortaya çkt.
Sanayicinin ara elemanlarda en az bulunmasn istedii özellik ise yabanc dil bilgisi. Sanayicilere göre ara elemanlar avantajl klan
en önemli yönler genç ve dinamik olmalar,
itigal konusu hakknda eitilebilir ve gelitirilebilir olmalar geliyor.
Aratrmadaki çarpc sonuçlardan birisi de
genel kanaatin aksine ara elemanlarn düük
maa ve düük içilik giderlerinin sanayici
tarafndan ikinci planda tutulmas. Aratrmaya katlan rmalar eer istenilen özelliklere
sahip ara elemanlar temin edebilirse 4 yllk
üniversite mezunlarndan daha yüksek maa
ödemeye hazr olduklarn belirtiyor. Bu sonucun aksine mesleki teknik eitimde örenim gören ara eleman adaylar düük maa ve
düük gider avantajlarnn en önemli kendilerini önemli klan en etkili avantaj olduunu
belirtiyor. Bu farkllk ara eleman adaylarnn

Türk sanayisi için nasl bir öneme sahip olduklar konusunda yeterli bilgiye sahip bulunmadn gösteriyor.
Sanayicinin ara elaman temininde karlat sorunlarn banda mesleki eitimde
güncel ihtiyaçlara yönelik ve uzmanlama
esasl eitimin verilmeyii gösteriliyor. e
alnan ara eleman adaylarnn uzun süre ayn
iletmede çaltrlamamalar ve adaylardaki
motivasyon düüklüü de karlalan önemli
sorunlar arasnda yer alyor. Aratrmadaki önemli bir tespit ise aratrma konularna
ilikin sanayicilerin görü ve deerlendirmeleri ile mesleki teknik eitimdeki ara eleman
adaylarnn görü ve deerlendirmeleri arasnda anlaml farkllklarn olmas...
Ahi Evran Üniversitesi Öretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Kürad Zorlu bu sonuçlarn
son derece önemli olduunu ve sanayicinin

Santrali yerli yapan daha çok kazanacak
Enerji Bakanl’nn yerli mal kullanlarak
yaplan santrallerinden alaca elektrie daha
çok para verme önerisinin ardndan TOBB Bakan
Hisarcklolu, yabanc firmalar Türkiye’ye yatrma
çard. AKRES’in açlnda konuan Hisarcklolu,
“Kayserili biziz ama Rona Bey daha akll çkt,
havadan para kazanacak” dedi.

D

 Ekonomik likiler Kurulu (DEK)
Bakan Rona Yrcal’nn sahibi olduu Manisa’daki Akhisar Rüzgar
Santral’nn (AKRES) açlnda yabanc
üreticilere “Türkiye’ye gelin” çars yapld.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB)
Bakan Rifat Hisarcklolu, cari aça kar, Enerji Bakan Taner Yldz’n somut bir
çözüm ürettiini söyledi. Hisarcklolu,
Bakan Yldz’n yabanc enerji irketlerine
Türkiye’de üretim yapmalar halinde daha
çok tevik salamay garanti ettiklerini belirterek, “Sayn Enerji Bakan tam bir Kayseri
icad çok somut bir nokta ortaya koydu. Rona
Yrcal ve Alman orta Nordex’e diyor ki:
Santrali Almanya’da üretilen parçalarla yaparsan, ürettiin elektrii 7 cent’e alrm. Gel
yerli mal kullan, 11 cent’e alaym.” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz ise büyüyen Türkiye’nin, büyümeyen bir
enerji sektörü olamayacan bildirerek, öyle
devam etti: Gerek cari açkla, gerek yerli ve

yenilenebilir enerji kaynaklarnda atlm yapyoruz. Eline tencere tavay alanlar manipülatif davrananlara alet olmamal. Eline tencere
alanlar bilmeden de olsa bizim gazla ilgili
ithalatmz destekliyor demektir.

48 bin MW’lk bavuru
9 milyar euroluk yatrm
EPDK Bakan Hasan Kökta ise bugün
72 rüzgar santral saysna ulaldn söyleyerek, ‘Devreye alnan tesislerin yatrm tutar
1.6 milyar dolar euro’yu buldu’ dedi. 48 bin
MW kurulu gücündeki 802 adet rüzgar enerji
santral bavurusunda son aamaya gelindiini bildiren Kökta, ‘TEA tarafndan 10
paket halinde yarmalar tamamland, hzl
ekilde lisanslandrlyor. 9 milyar euroluk bir
tutara denk geliyor. Özel sektör üzerine düen
sorumluluu yerine getirerek, bir an önce bu
santrallar tamamlamal’ diye konutu.

beklentisi ile ara eleman adaylarnn mevcut durumlarnn uyumamasnn eleman
teminindeki sorunlar derinletirdiini ifade
ediyor. Aratrmac Kürad Zorlu’ya göre
özellikle ara eleman adaylarnn kendilerini
4 yllk lisan mezunlar ile karlatrarak bir
maa mukayesesine gitmesi hem meslekiteknik eitimden kaçlara hem de elemanlarda motivasyon düüklüüne sebep oluyor.
Bu yüzden sanayici ile mesleki teknik eitim
mezunlarnn örenim döneminde tanmas
gerekiyor. Kürad Zorlu bu sonuçlarn mesleki teknik eitim sisteminin yeniden yaplandrlmasn zorunlu kldn ve kamuoyunda
ara eleman meselesinin daha fazla ilenerek
gençlerin istenilen niteliklere kavutuklarnda
ara eleman olarak daha iyi artlarda çalabileceklerine inandrlmasnn son derece önemli
olduunu vurguluyor.

Mardin yerli
ve yabanc
yatrmclarn
gözdesi

S

on yllarda turizmde yakalad

baary sanayi sektöründe de
devam ettiren Mardin, yaban-

c yatrmclarn gözdesi oldu. Hilton
oteller zincirinin otel yapmas ve Dubaili bir irketin 7 yldzl otel açmak için
giriimlerde bulunmasn yabanc rmalarn sanayi alannda fabrika kurma
giriimleri takip ediyor. Alman, talya,
Kuveyt ve Duabi’li i adamlar olmak

100 bin evin ihtiyac

üzere dünyann birçok ülkesinden zenAKRES Bakan Rona Yrcal da geçen yl
Türkiye’nin net enerji ithalat faturasnn 34
milyar dolar olduunu belirterek enerji yatrmlarnn önemine dikkat çekti. Yrcal, “140
milyon TL’lik bu yatrmn bir ylda tamamlandna dikkat çekerek “Santral, 80 metre
yüksekliinde 18 kuleden oluuyor. 165 milyon KW saat elektrik üretecek bu tesis, 100
bin hanenin enerji ihtiyacn karlayacak.
Ayrca 41 bin aacn ömrü boyunca tuttuu
karbondioksite edeer bir karbon azaltm
salayacak” dedi.

gin i adamlar ve rmalar tarihi kentte
yatrm yapmak için sraya girdi. Mardin Organize Sanayi Bölgesi’nde yer
kalmad için Mardin Valilii ikinci
OSB için yer tahsis etti. ki yl içinde
2 milyar 47 milyon TL yatrm hedefleniyor. Turizmden sonra sanayide de
önemli gelimelerin yaand tarihi
TOBB Bakan
Rifat HSARCIKLIOLU

kentte son iki yl içinde 1 milyar 646
milyon 776 bin TL yatrm yapld.
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OSB’ler pozitif ayrmclk istedi
OSBÜK Yönetim Kurulu Bakan Nurettin Özdebir ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün ile
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’a organize sanayi bölgelerinin sorunlar ve çözüm önerilerine ilikin bir rapor sundu.

O

rganize Sanayi Bölgeleri Üst
Kuruluu (OSBÜK), 10 yl akn
bir süredir uygulamada olan
4562 sayl Organize Sanayi Bölgeleri
Kanunu’nun yenilenmesini, yatrmc
için OSB’lerin cazibe merkezi haline getirilmesi amacyla tevik politikalarnda
OSB’lere pozitif ayrmclk yaplmasn,
OSB yatrmclarnn kulland elektrik,
doalgaz bedellerinin kamu yüklerinden
arndrlmasn istedi.

tesislerinin organize sanayi bölgelerinde
kurulmasnn zorunlu ve cazip hale getirilmesi istendi. OSB’lerin yatrmc için
cazibe merkezi haline getirilmesi amac ile
tevik politikalarnda OSB’ler adna pozitif
ayrmclk yaplmas, Çevre Kanunu’nun
Geçici 4. maddesinde deiiklik yaplarak
kurulu aamasnda olan merkezi artma
tesisi yapacak doluluk ve atk seviyesine
gelmeyen OSB’lere ceza uygulamasnn
önlenmesi raporda yer alan balklardan
oldu.

OSBÜK Yönetim Kurulu Bakan
Nurettin Özdebir ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan
Nihat Ergün ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’a organize sanayi
bölgelerinin sorunlar ve çözüm önerilerine ilikin bir rapor sundu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Ergün’e sunulan
raporda, 10 yl akn süredir uygulanan
4562 sayl Organize Sanayi Bölgeleri
Kanunu’nun yenilenmesi, kapal alan 2
bin metrekareden küçük olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan özel izin
alm olanlar hariç, bütün snai üretim

Ayrca, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl tarafndan yaymlanan
“çi Sal ve Güvenlii Hizmetleri
Yönetmelii”,
“OSB
Uygulama
Yönetmelii” ile OSB’lere tannan Ortak
Salk ve  Güvenlii Merkezi kurma ve

doalgazn tüketiminin yüzde 50’sinin
OSB’lerde faaliyet gösteren sanayiciler
tarafndan tüketildiine dikkat çekilerek,
OSB yatrmclarnn kulland elektrik,
doalgaz bedellerinin kamu yüklerinden
arndrlmas gerektii bildirildi. Enerji
yatlarnn makul seviyelere indirilmesi
amacyla doal gaz al yat içerisindeki
özel tüketim vergisinin, elektrik al yat
içerisindeki yüzde 1 enerji fonunun, yüzde
1 belediye paynn, yüzde 2 TRT paynn
kaldrlmas veya OSB katlmclarna
artma tesislerine uygulanan enerji bedeli
iadesine benzer bir yöntemle iadesi istendi.

OSB Doal Gaz
A desteklensin

iletme yetkisinin kaldrlmas da istendi.

TRT pay kaldrlsn
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
Taner Yldz’a sunulan raporda ise sanayi sektöründe kullanlan elektrik ve

Doal gaz Piyasas Kanunu’nda gerekli deiikliklerin yaplarak OSB’lere
lisansl doal gaz temin ve datm yetkisi
verilmesi, OSBÜK önderliinde OSB’ler
tarafndan kurulan OSB Doal Gaz A’nin
doalgaz ithalat yapabilmesi için özel

destek salanmas, BOTA’n 14 ubat
2011 tarihinde kontrat süresi biten 6 milyar m3’lük Bat Hatt’nn OSB Doal Gaz
A..’ye devredilmesi istendi.

Elektrik tesisleri proje
onay yetkisi verilsin
Organize sanayi bölgelerine elektrik tesisleri proje onay ve kabul yetkisinin verilmesinin önemine vurgu yaplan raporda,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnn
4 ubat 2011 tarih ve 703 sayl makam
onaynda deiiklik yaplarak OSB’lere de
proje onay ve kabul ilemleri yetkisinin
verilmesi gerektii kaydedildi. Bakanln
kriterlerine uygun en az elektrik mühendisi ve gerekli teknik donanma sahip
olan OSB’lere, katlmclarnn projelerini
onaylama ve kabul ilemlerini yaparak
Bakanla bilgi verme yetkisinin verilmesinin sanayicinin iini kolaylatrarak
devletin yükünü azaltaca belirtildi.

Sanayiciye 2 milyar liralk çöp müjdesi
Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüü,
Resmi Gazete’de
yaymlanan “Ambalaj
Atklarnn Kontrolü
Yönetmelii”
kapsamnda OSB’lere
yeni gelir kayna çkt.

S

anayiciye 2 milyar TL’lik çöp
müjdesi geldi. Ambalaj atklarn
bugüne kadar belediyelere bedelsiz vermek zorunda kalan Organize
Sanayi Bölgeleri (OSB) mücadelelerini sonunda kazand. Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüü, Resmi Gazete’de
yaymlanan “Ambalaj Atklarnn Kontrolü Yönetmelii” kapsamnda OSB’lerin
atklarn bedelli satmasna izin verildi.

Çok gündeme gelmiti
Çevre ve Orman Bakanl 2004 tarihli
yönetmelik ile belediyeler veya beledi-

T

arih, zaman ya da ça insanlara ve onlarn
oluturduu millete/devlete baz imkânlar
sunar. ahslar ve milletler de bu frsatlar
deerlendirerek refahlarn ve huzurlarn garantilerler. Ya da bu frsat heba ederler. Kendi durumlarn zora soktuklar gibi gelecek kuaklara
da kötü bir miras brakrlar.

Ülkemiz 20.yy’n banda böyle bir frsat yakalad ve geri dönülemez kazanmlar salad. Bu
kazanmlar salayan ekibin orkestra efi Mustafa
Kemal’di. Hasta adam olan Osmanl imparatorluundan bir krnty bile milletimize çok
gören ngiliz, Fransz ve Rus kuvvetleri 20. yy’n
banda birbirlerine düünce masadan kalktlar.
Bize ise onlarn taeronlar olan Ermeniler ve
Yunanllarla mücadele etmek kald. 1920’li yllarda taeronlar yenince iyi kötü bir ülkeye sahip
olabildik. 1920’li yllarda taeronlarla sava ve
dünya krizi, 1930’lu ve 1940’l yllarda Dünyada
Faizm belas, 1950 ve 1990 arasnda souk
sava sayesinde ülkemizde birlik ve bütünlüü
salamlatracak admlar atld. Dünyann büyük
güçleri kendi aralarnda rekabete dütüü için

sefikcaliskan@hotmail.com

Andolsun asra. nsanlk hüsrandadr;
ancak, iman edip dorular yapanlar ile
birbirine hakk ve sabr tasfiye edenler
müstesna.
Asr Suresi

yelerin yetkilendirildii lisansl irketlere
sanayicinin ambalaj atklarn bedelsiz
toplama yetkisi getirdi. Uygulamaya
göre sanayiciler atk ambalajlarn sadece
belediyelerce belirlenen irketlere bedelsiz verebiliyordu. Daha önce birçok platformda gündeme gelen konunun çözümü
için TÜSAD ve TOBB devreye girmi,
dönemin Çevre Bakan Veysel Erolu sorunu çözme sözü vermiti. Sanayiciler de
konuyu birkaç farkl platformda dorudan
bakanla iletmiti. Deiikliin OSB’lere
önemli kaynak getirmesi bekleniyor.
2010’da kullanlabilir 2.5 milyon ton

Ekonomide
oyun ve oyna

ambalaj at topland. Bu atn yüzde
60-65’i sanayiciye ait. Sanayicilerin ambalaj atklar piyasas 2 milyar TL’lik bir
büyüklüe sahip.

Atk yatlar yüksek
Ambalaj atklarnn sanayiciye verilmesi ile orta ölçekli bir sanayicinin yllk 1
milyon lira kazanaca belirtiliyor. Çünkü
atk ambalajlarn ton ba yat plastikte
600-700 TL, metal teneke 550 lira, metal
alüminyum 2800 Lira, cam 110 lira, karton
22 liradan satlyor.
hayal olduunu söylüyor ve M.Kemal ve arkadalarn vatana ihanetle suçluyorlard. M.Kemal
ve arkadalar ise, karlarnda eskisi gibi büyük
güçlerin deil, onlarn taeronlarnn kaldn fark
ediyorlar ve bunu fark edemeyen stanbul hükümetini ibirlikçi ve yabanclarn avukat olmakla
suçluyorlard. Sonunda M.Kemal ve arkadalar
hakl çkt. Deiimi fark etmiler ve inisiyatif alarak milletimizin siyasi geleceini kurtarmlardr.

ek ÇALIKAN

eski dünya ampiyonu olan ülkemizle uraamadlar. Bu sayede ülkemizdeki sorunlar birçok
ülkeden daha hafif ve yönetilebilir sorunlardr.
21.yy’n bandan itibaren ülkemize yeni bir
frsat domutur. Ülkemizin mali bamszln
kazanmak için büyük bir frsat çkmtr. Geçen
yüzyln banda olduu gibi bu yüzyln banda
da dünyann büyük devletleri bu defa birbiri ile
ekonomik mücadeleye balamlardr. Bu mücadeleyi ülkemiz için geri dönülemez kazanmlara
çevirmek an meselesidir. Milletimize yüzyllarca
musallat olan fakirlii geri dönülmez ekilde
tarihe gömebiliriz.
Ancak ülkemiz siyasi akl, iktidar ve muhalefeti
ile, dünyadaki bu durumu kavram ve inisiyatif
alm deildir. Ülkemizin siyasi akl, dünyada ne-

lerin deitiini nelerin deimediini anlayacak
bir akli olgunluk belirtisi vermemektedir. Ekonomide, d politikada ve iç politikada son bahar
yapra gibi rüzgârn önünde savrulmaktayz.
Hâlbuki ülkemizde esen meltem esintisi, dünyada ise kasrga var. Bu ortamdan faydalanmalyz.
Nelerin deitiine nelerin deimediine tarihten bir örnek vermek istiyorum. Milli mücadele
baladnda, stanbul hükümeti ve yandalar
ngiliz ve Fransz güçlerinin önceliinin Rusya’ya
kaydn, Rusya’nn ise iç politika ile ngiliz ve
Franszlar hedef aldn fark edemedi. Yani öncelik Osmanl olmaktan çkmt. Bunu fark eden
M.Kemal oldu. stanbul hükümeti ve aydnlar
var gücü ile son Türk nüfusunun da yok edilecei endiesi ile M.Kemal’i suçlam, ngiliz ve
Franszlara kar durulamayacan bunun ham

Günümüzde de ayn durumla kar karyayz.
Dünya deimitir. Eski parametreler ve sabitler
kalmamtr. Her ey deimektedir. Yeni sabitler
ve parametreler ihdas edilecektir. Bu aamada
ülkemiz acilen proaktif rol almal ve özellikle
müzmin sorunu olan cari açk, tasarruf eksiklii
ve verimlilikle ilgili sorunlarn çözmelidir. Bu
sorunlar, geçen yy’n banda karlatmz
sorunlar karsnda çerez mesabesindedir. Dünya
mali atmosferi bu sorunlar kalc ekilde çözmek
için büyük frsatlar sunmaktadr. Yldzmzn
parlayaca andayz. Hükümet ve muhalefetin
oyunda oynata olmas karsnda bir Kzlderili
duas ile yazm bitiriyorum:
“Yüce Tanrm deitirebileceklerimi deitirme,
deitirmeyeceklerime ise katlanma gücü ver. Bir
de neyi deitirebileceim ve neyi de deitiremeyeceimi anlayacak akl nasip eyle.” Amin.
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Üniversite sanayi ibirliinde bir adm daha;

OSTM Proje Ofisi ve ATAUM kol kola
OSTM OSB, hem
kendi kurumsal
projeleri, hem
de bünyesindeki
iletmelerin
faydalanabilecei
projelerin gelitirilmesi
ve yürütülmesi için
Ankara Üniversitesi
Avrupa Topluluklar
Aratrma ve Uygulama
Merkezi (ATAUM) ile
ortak çalmaya balad.

B

ünyesinde 5 bin küçük ve orta ölçekte iletme barndran OSTM
Organize Sanayi Bölgesi, rmalarn
geliimi için yapt çalmalara bir yenisini
daha ekledi. Özellikle Avrupa Birlii 6. ve 7.
Çerçeve programlar kapsamnda gelitirilebilecek projeler ve bu projelerin yürütülmesi
için Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluklar Aratrma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile ortak çalmaya balad.
OSTM OSB Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn, OSTM birim yöneticileri ve ATAUM Müdürü Prof. Dr. Çar
Erhan’n katlmyla OSTM OSB Bölge
Müdürlüü’nde gerçekletirilen toplant ile yaplacak olan ibirliinin detaylar
netletirildi. Buna göre ATAUM öncelikle
OSTM’de kümelenme yapsn oluturmu

olan savunma, yenilenebilir enerji, medikal
ve i ve inaat makineleri alanlarndaki rmalarla bir tanma süreci geçirecek. Bu süreç sonunda hangi rmalarla ne tarz projeler
gelitirilebileceine karar verilecek. ATAUM Müdürü Prof. Dr. Çar Erhan konuyla ilgili u bilgileri verdi: “Bizler ATAUM
olarak proje çarlar ve olabilecek dier
ibirlii seçenekleri konusunda OSTM’e
danmanlk ve yönlendirme hizmeti vereceiz. Bunu yapabilmemiz için de OSTM
en rekabetçi olduu bu 4 sektördeki rmalar
ve kapasitelerini çok iyi tanmak zorundayz.
Ayrca bizler sadece AB projelerini deil
Tübitak, DPT gibi dier proje çars yapan
tüm kurumlar OSTM adna takip edeceiz.”
Türkiye’nin yazd birçok projenin daha

içerik aamas incelenmeden teknik yazm
hatalar sebebiyle reddedildiine de dikkat
çeken Erhan, bu sebeple bu iin profesyonelce, alannda uzmanlam bir ekip tarafndan
yürütülmesinin de çok önemli olduunu belirtti.
Bu ibirliinin asl amacnn OSTM’in
ve bünyesindeki iletmelerin kurumsal kapasitelerini arttrabilmek olduunu vurgulayan OSTM Vakf Genel Sekreteri Gülnaz
Karaosmanolu ise konuyla ilgili unlar
söyledi: “AB fonlarndan özelde OSTM
ve genelde de tüm Türkiye’nin paynn arttrlmas gerektiini düünüyoruz. Biz OSTM OSB yönetimi olarak kurumsal proje
bavurularnda bulunacamz gibi özellikle
OSTM KOB’lerinin de Ar-Ge tabanl, inovatif projeler ile bu fonlardan faydalanmala-

rn hede iyoruz. Özellikle 6. ve 7. Çerçeve
AB projelerinde Türkiye kendisi için ayrlan
kayna tam olarak kullanamamakta. Dolaysyla özellikle bu alanda çalmalarmz
younlatrarak gerekli fonlarn ülkemiz
rmalarna ulamasn istiyoruz. Yaptmz
aratrmalar sonunda, Ankara Üniversitesi
Avrupa Topluluklar Aratrma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) bu konuda en doru çözüm orta ve güçlü bir partner olarak
karmza çkt. ATAUM, bu alanda uzmanlam kadrosu ve tecrübesiyle OSTM’in
proje osi eklinde çalacak. Bizler OSTM
olarak AB’ye girmek ülkemiz adna ne kadar önemli bilmiyoruz ama unu biliyoruz
ki; onlara bu süreçte ‘uyumayacamz ve
kendimizi unutturmayacamz’ göstermemiz gerekiyor.”

Ankara’dan OSB tevikine tam destek
Ege Bölgesi Sanayi Odas (EBSO) Yönetim Kurulu Bakan Ender Yorganclar, tevik sisteminde
Türkiye’deki tüm organize sanayi bölgelerinin az gelimi bölge statüsünde saylarak 4. bölgede yer
almas önerilerine, iktidar ve muhalefet partisi temsilcileri tarafndan olumlu yaklaldn, bu sayede
kentlerin de eski fabrikalardan kurtulmu olacan ifade etti.

Y

organclar, hükümetin 2009 ylnda hayata geçirdii yeni tevik
sisteminde ülkenin gelimilik
sralamasna göre bölgelere ayrldn,
en az gelimi bölge olan 4. bölgede yeni
yaplacak yatrmlara cazip olanaklar salandn hatrlatt. Tevik sisteminde benzer sosyoekonomik geliime sahip veya
cora olarak çok yakn konumdaki bölgeler arasnda önemli farkllklarn ortaya
çkmasnn, skntlara neden olduunu
anlatan Yorganclar, 1. bölgede yer alan
zmir’in de bu sistem nedeniyle çok önemli yatrmlarn 3. bölgedeki Manisa’ya kaçrdm kaydetti.
Bu skntdan hareketle oda olarak bir
çalma yaptklarn belirten Yorganclar,
öyle konutu: “Hükümetimizden beklen-

timiz ve önerimiz Türkiye’nin neresinde
olursa olsun OSB’lerin yeni tevik modelinde öncelikli duruma getirilmesidir.
Hükümetin revizyon çalmalaryla yerli
üretimin ve istihdamn arttrlmasna yönelik destek unsurlarna daha fazla önem
vereceini biliyoruz. Bu yeni yaklamn
merkez üssü OSB’ler olmaldr.”
Yorganclar, büyük kentlerde birçok
sanayi tesisinin yerleim alanlar içinde
kaldn, tesislerin bulunduu arazilerin
de yüksek deerlere ulatn kaydetti.
Yorganclar bu tesislerin OSB’lere tanmas halinde kentsel dönüüme önemli
katklarnn olacan ifade etti. Konuyu
Babakan Erdoan bata olmak üzere ilgili bakanlara yazd mektupla aktardn,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat

Ergün ile görütüünü belirten Yorganclar, Ekonomi
Bakan Zafer Çalayan ile de
görüme yapacaklarn söyledi.
Bilgi aktard CHP ve
MHP milletvekillerinin de
destek olma sözü verdiine
iaret eden Yorganclar, “Konunun 2012 ylnda açklanmas beklenen Yeni Tevik
Yasas üzerindeki revizyon
çalmalar kapsamnda deerlendirilmesini talep ettik.
Talebimiz iktidar ve muhalefet partisi temsilcilerinden
olumlu yaklam buldu” diye
konutu.

EBSO Yönetim Kurulu Bakan
Ender YORGANCILAR
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Ankara Kalknma Ajans Kalknma Kurulu topland

2

018 Austos 2011 tarihinde Ankara Kalknma Ajans’nn Öveçler’de
bulunan hizmet binasnda yaplan
toplantya, Ankara Kalknma Ajans
Yönetim Kurulu üyeleri Ankara Ticaret Odas Bakan Salih Bezci, Ankara
Sanayi Odas Bakan Nurettin Özdebir,
OSTM Bakan Orhan Aydn, Bakent
TV Yönetim Kurulu Bakan Stk Öztuna, Bilkent Cyberpark yöneticilerinden
Yasemin Eda Erdal, Ankarallar Vakf
Üyesi Ayhan Sümer, Ankara Kalknma
Ajans Genel Sekreteri Doç. Dr. Asm
Balc ile Ankara’da bulunan kamu, özel
sektör, üniversite ve sivil toplum örgütü
temsilcilerinden oluan Kalknma Kurulu üyeleri katld.
Toplantnn açln gerçekletiren
Kalknma Kurulu Bakan Dr. Mustafa
Lale, Ankara’nn en yaanabilir kentler aratrmalarnda birinci geldiine
vurgu yaparak; “CNBC-E Business
Dergisi’nin yapt Türkiye’nin en yaanabilir kentler aratrmasnda, Ankara genel sralama itibariyle 2009 ve
2010 yllarnda birinci olmutur. Eer,
Ankara öncü bir ehirse rekabette daha
öne çkmaya adaysa, dünya ehirleriyle
rekabete hazrlanmak istiyorsa, rekabet

avantajlarn çok iyi alglayp, bu konuda dier ehirlere de öncülük yapmak
durumundadr. Bu konulardan birisi de
patent konusudur” eklinde konutu.
Ankara’nn
patent
konusunda
Türkiye’de öncülük yapmas gerektiini
kaydeden Lale konumasna unlar ekledi; “2010 yl itibaryla Türkiye’deki
29 teknoparktan 6’s, teknoparklarda
mevcut 1492 Ar-Ge rma saysnn da
%41’i Ankara’dadr. Türkiye’deki tüm
teknoparklarda istihdam edilen toplam
Ar-Ge personeli says 10.421 kiidir.
Bunun %57’si Ankara teknoparklarnda
istihdam edilmektedir. Üniversitelerin
TÜBTAK’tan ald destekler itibariyle, Ankara ilk 6’da 4 üniversitesi ile lider
konumundadr.”
Ajansn Genel Sekreter atanmasnn
ardndan 2010 ylnn son çeyreinden
itibaren Ankaral tüm paydalar ile ibirlii çalmalarna hz verdiini bildiren Lale, geçen bir ylda önemli mesafe
alndn söyledi.
Daha sonra kürsüye gelen Ankara
Kalknma Ajans Genel Sekreteri Doç.
Dr. Asm Balc, kurul üyelerine ajans
faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yapt. 2010 Yl Dorudan Faaliyet Destek

Erolu: Hidroelektrik
santral en temizi
Orman ve Su leri Bakan Veysel Erolu,
hidroelektrik santrallerin tüm dünyada en
temiz ve en yenilenebilir enerji kayna
olduunu söyledi.

E

rolu, Ilsu Baraj’ndaki incelemelerinin ardndan Batman’a gelerek
Vali Ahmet Turhan’ makamnda
ziyaret etti. Gazetecilerin Türkiye’de yaplmas planlanan hidroelektrik santrallere ilikin sorularn yantlayan Erolu,
“Hidroelektrik santraller, tüm dünyada en
temiz en yenilenebilir enerji kaynadr”
dedi. Santrallerin çevreye asla zarar vermeyeceini, aksine çevreye faydasnn
bulunduunu, taknlar ve erozyonu önlediini kaydeden Erolu, öyle konutu:
“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 yalar belli mevsimde yayor.
Eer biz bu sular biriktirmezsek, yazn
en çok suya ihtiyaç olduu yerde susuz
kalrz. Demek ki biz bu suyu biriktireceiz, yazn kullanacaz.”
UNESCO’nun Hasankeyf ilçesini
Dünya Doa ve Kültür Miras Listesi’ne
almak istedii yönündeki haberlere ilikin de Erolu, “imdiye kadar akllar neredeydi. Hasankeyf’i çok eskiden gören
bir kiiyim. Hasankeyf’teki o tarihi köp-

Orman ve Su leri Bakan
Veysel EROLU

rünün ayaklar yklrken, talar sökülüp
gecekondu yaplrken akllar neredeydi.
Zeynel Bey Türbesi dökülüyor. u anda
dokunsanz çökecek, neredeydi bunlar.
Onlar kurtaracak bizleriz. UNESCO
iin yakasnda, kusura bakmasnlar.
Restorasyon bitiyor. O tarihi deerleri
kurtaracak olan da biziz, bakas deil”
dedi. Daha sonra Vali Turhan, Erolu’na
Hasankeyf ilemeli tabak hediye etti.

Program çerçevesinde desteklenen 17
projenin tamamnn nihai sonuca ulatn kaydeden Balc, 2011 Yl Mali
Destek Program’nn da büyük ilgiyle
karlandn ve projelerin beklendiini belirtti. Genel Sekreter Doç. Dr.
Asm Balc’nn ardndan kurul üyelerine
Ajans Program Yönetim Birimi Bakan Süleyman slamolu tarafndan 2011
Yl Mali Destek Program ile ilgili sunum yapld.

tip Üyeleri ve Ankara Kalknma Ajans
Yönetim Kurulu’nda yer alacak 3 asil ve
6 yedek kurul üyesinin seçimi yapld.
Yaplan oylamalarda Kalknma Kurulu
Bakanlna Dr. Mustafa Lale tekrar
seçildi. Kalknma Kurulu Bakan Vekilliine ise Halil vgn seçildi. Ankara
Kalknma Ajans Yönetim Kurulu üyeliklerine de Orhan Aydn yeniden seçilirken, dier iki üye Prof. Dr. Mehmet
Barca ve Faik Yavuz olarak belirlendi.

Konuma ve sunumlarn ardndan
Kurulun gündeminde yer alan Kalknma Kurulu bakan, Bakanvekili, Ka-

Kurul toplants, üyelerin görü ve
önerilerinin dinlenmesinin ardndan
sona erdi.
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‘Temiz üretim’ yol haritas belli oluyor
• Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), temiz üretime yönelik uygulamalarn Türkiye’de yaygnlatrlmasn
salamak için çeitli stratejiler gelitiriyor. MPM, çalmalarda öncelii KOB’lere verecek.

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl’nn
görevlendirmesi ile ‘Temiz Üretim
Merkezi’ ilevlerini üstlenen Milli
Prodüktivite Merkezi ‘MPM’ çalmalara
balad. Merkez, temiz üretim uygulamalarnn çevre boyutunun yannda getirecei ekonomik kazanmlar anlatacak. Öncelii küçük ve orta ölçekli iletmelere (KOB) veren
MPM, bu iletmelerin sürdürülebilir üretime
geçiini destekleyecek stratejiler üzerinde
çalyor. Bu faaliyetler sadece KOB’lerle
snrl olmayacak. MPM, temiz üretim faaliyetleri yaygnlatkça, çeitli sanayi sektörleri, hizmet sektörü, tarm ve kamu sektörüne
de yönelecek.

2012 banda çaltay var
MPM’den yaplan açklamada, çeitli
kurulularla ibirlii olanaklarnn deerlendirildii, görümelerin tamamlanmasnn
ardndan, ortak çalma alanlarnn netletirilecei de belirtildi. Bu amaçla bir arama konferans yaplacak. 2012 yl banda
gerçekletirilecek Temiz Üretim Payda
Çaltay ise Türkiye’nin Temiz Üretim Yol

Haritas’nn temelini oluturacak. letmelerin rekabetçiliklerini arttrmalar için sürdürülebilir, verimli ve sosyal sorumluluklar
göz önünde bulunduran üretim ve ileme
metotlarna geçiin zorunlu hale geldii ifade edildi. letmelerin rekabet edebilirliklerini ve verimliliini arttrmak için MPM’nin,
temiz üretimin Türkiye’de yaygnlamasn
salamak için stratejiler gelitirdii belirtildi.

Büyük bir frsat sunuyor
Açklamada ‘temiz üretim’ iletmelerin, çevreye verdikleri zarar kaynanda
azaltmay ve kaynak verimlilii salayarak
üretimlerini daha az maliyetle gerçekletirmelerini, bu yolla rekabet edebilirliklerini
arttrmalarn salayan stratejilerin bütünü
olarak tanmland vurguland. Açklamada
“Temiz üretim, gelimekte olan ya da ekonomik açdan geçi sureci içindeki ülkelerin,
geçmite sanayilemi
ülkeler tarafndan ya-

plan çevresel hatalar tekrarlamamalar ve
daha az maliyetle üreterek rekabetçiliklerini
arttrmalar için büyük frsat sunuyor” denildi.

Pilot projeler hayata geçirilecek
MPM’nin ölçek ve sektör gözetmeksizin sunduu hizmetlerin içinde KOB’lerin
önemli bir yer tutuu vurgulanan açklamada, MPM’nin, KOB’lerin verimlilik sorunlar, eitim ve danmanlk ihtiyaçlar ile
yllardr yakndan ilgilendiinin alt çizildi.
Büyük iletmeler verimliliklerini arttrmak,
maliyetlerini azaltmak, yeni teknolojilere ve
sürdürülebilir üretim yaklamlarna geçmek
için profesyonel destek yollarn daha kolay
bulabilirken, KOB’ler için durumun çounlukla farkl olduu ifade edilen açklamada
u görülere yer verildi:
“MPM, temiz üretim
stratejilerinin
yaygnlatrlmas için öncelikle
KOB’leri hede iyor. Temiz üretim uygulamalarnn
çevre boyutunun yannda

getirecei ekonomik kazanmlar KOB’lere
anlatlacak. Bunun için pilot projelerin gerçekletirilmesi ve var olan uygulamalarn
tantlmas gündemde. Özellikle Organize
Sanayi Bölgelerinde yaplacak yeni uygulamalarn sonuçlarnn tantm ve yaygnlatrlmas hede eniyor. Temiz üretim faaliyetleri sadece KOB’lerle snrl olmayacak.
MPM, temiz üretim faaliyetleri yaygnlatkça, çeitli sanayi sektörleri, hizmet sektörü, tarm ve kamu sektörüne de yönelecek.
Konu hakknda ibirlii yaplacak paydalar
da belirlendi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, Çevre ve ehircilik Bakanl, Orman ve Su leri Bakanl, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl, Kalknma Bakanl,
TÜBTAK, TOBB, EPDK, Elektrik leri
Etüt daresi Genel Müdürlüü, Birlemi
Milletler Snai Kalknma Tekilat, Küçük
ve Orta Ölçekli iletmeleri Gelitirme ve
Destekleme daresi Bakanl, üniversiteler, STK’lar, Kalknma Ajanslar, OSB’ler,
Sanayi ve Ticaret Odalar ile payda görümeleri sürdürülüyor.”

OSTM Medikal Sanayi Kümesi dernekleiyor
• OSTM Medikal Sanayi
Kümelenmesi Dernei’nin
kurulmasnda son aamaya
gelindi. Kurulacak dernek
ile u anda 18 rmann
faydaland ‘OSTM Medikal
Sanayi Kümelenmesinin, D
Ticaret Kapasitesini Gelitirme
Projesi’nden daha fazla rmann
yararlanmasnn hede endiini
vurguland.

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan
Nihat Ergün, organize sanayi bölgelerinde meslek liseleri kurmaya
baladklarn hatrlatarak, bu uygulamay
hzla yaygnlatracaklarn, ülkedeki bütün
OSB'lerde meslek liselerinin kurulmasnn
mümkün hale geleceini bildirdi.
Bakan Ergün, Türkiye'nin zenginlik kaynann kendi genç nüfusu olduunu, gençlerin
iyi eitilmesi, onlarn zekalarnn ürünü olan
teknolojik gelimelerin ön plana çkartlmas
halinde esas zenginliin bulunmu olacan

söyledi. Ergün, Türkiye'nin kalc bir rekabet avantaj salamas, rekabetçi bir ülke
olabilmesi için yüksek teknolojili ve yüksek
katma deerli ürünlere arlk vermesi gerektiine iaret etti.
Bu anlay çerçevesinde OSB'lerde meslek liseleri kurmaya baladklarn hatrlatan Ergün, önümüzdeki dönemde hzla bu
uygulamay yaygnlatracaklarn, böylece,
ülkedeki bütün OSB'lerde meslek liselerinin
kurulmas ve sanayiciyle mesleki eitim arasnda dorudan doruya bir temas oluturulmasnn mümkün hale geleceini söyledi.

Bu uygulamay yüksek örenime doru
da yaygnlatrmak, baz fakültelerinin de
OSB'ler içinde kurulmasn salamak gerektiini ifaden eden Ergün, "Baz mühendislik
fakülteleri, iletme fakültelerinin OSB'ler
içinde kurulmas, dorudan doruya bir takm Ar-Ge merkezlerinin de OSB'ler içinde
oluturulmas gibi çalmalar bizim bu dönem sanayicilerimizle birlikte atacamz
admlar olacaktr" dedi.

E

cuneytorkmez@tosyov.org.tr

çok eyi düünmemize sebep oluyor. Namlunun ucu size dorultulmuken elin uçana, parçasna, bakmna ihtiyaç duyuyorsanz iiniz zor demektir. Hele de teknolojinin
chip’lere sd bir çada yayorsak,
bamza düecek bomba için koordinatlar
bir bilgisayar ekranndan yönetilebiliyor
Güzel ülke sanayisi ile savunma
ve onu yöneten oturduu yerden sonuçlarn canl izleyebiliyorsa bu birikime
erimek için hayati bir çaba içerisinde
olmanz gerekir. Bu gün srail Heron’laryla
Anka’larmz kyaslayabiliyorsak, en aznSon on yl içerisinde ihracat rakamlar her
dan kyaslayacak bir eyimizin var olmas
geçen gün artt. Bu noktada sanayinin
sevindirici. Ancak sadece Anka’larla iimiz
Cüneyt ÖRKMEZ
pay oldukça dikkat çekici. Sadece son bir
bitmez. Apaçi helikopterlerinin bakmn
yl içerisinde bir önceki yla göre sanayi
kendimiz yapsak da iimiz bitmez. Uzak
ürünleri ihracatmz yüzde 32 art göstemenzil, güdümlü füzeler var. Nükleer var.
rerek 9,3 milyar dolarlara ulat. Sanayi
düünmek bir ekonomik faaliyetin douu Denizi, havas, karas, uydu teknolojisi var.
daha fazla art göstereceinden üpheniz
ürünlerimizi beenen var, alan var. Bu iyi
olmasn. Tarmsal ürün çeitliliimiz ve
demektir.
Savunma sanayi adna var olu var. Her
bir gelime. Çünkü dünya yuvarlanmaya
özgünlüümüz benzersiz.
ne kadar savunma sanayi dense de bu iin
Savunma sanayi dünyada sürekli büyümüsait bir küresel pazar ve bu pazarda
mütür. Barn ekonomik yönünü düün- savunma amaçls da var, sava amaçls
sanayi alannda rekabet hiç olmad kadar Güzel kadnn makyajnn zor olduu gibi
da. Niyetleri okuyamazsnz. Bu amaçlarla
güzel ülkenin de makyaj zor olur. Bizimkisi meye frsat yok, ancak sava ve yenilme
çetin. Sanayiye kart, tarm ülkesi kavrabüyüyen savunma sanayi ürünlerini ticari
güzel ülkeyi daha baka nasl, güzel ve
mn biz hiç sevmedik. Sanayi, ilerlemeyi
korkusu bal bana ekonomik faaliyetler
bir faaliyetin içerisine sokarak pazarlama
etkileyici yapmann aray belki de.
temsil ederken tarm hep geriyi temsil etti.
dourur içinden. Savunma sanayi ite bu
yolunu seçen ülkeler açsndan, bu iin bir
Batnn altn yumurtlayan endüstri tavuuderece
önemi.
Nuri
Demira’dan
bu
güne
de karl taraf var. Bu gerilim ortamlarnda
nun bir yumurtasn almak için bilmem kaç Güzel ülke dedik güzel kadn dedik ancak
ne
kadar
olduk
ne
yaptk
diye
baktmzda
her güzelin de bir derdi var dersek konuyu
insann aklnda iin bir de bu yan geliyor.
ton pamuk satmamz gerektii, sanayilebir
aama
kaydettiimizi
söyleyebiliriz.
Hep karde karde evcilik oynasak oyunmemizin gereklilii karsnda anlatlagelen kssadan hisse özetlemi oluruz. Derdimiz
Yeterli
mi?
Deil.
Ancak
yllarca
silah
tücbitmez. Bu Avrasya’nn köprüsü olma
cakçdan tabanca alr mydk? Kendimizbir öykü olarak hala hafzalarmzdadr.
carlar için cennet ülke olan Türkiye’nin
tarafmz, jeo-politik bakmdan cazibemiz
den eminiz. Ülkemizin savunma sanayinin
komisyoncularn çkarlarna tersini dönüp
yok mu? Hep bamza gelen dertler biraz
Tarmn ötelenmesi doru mu? Türkiye
savunma amaçl gelimesi gerektiinden
çok özel bir ülke. Sanayiyi de tarm da
da bunlardan. srail’le yaanan son gerilim, kendi savunma sanayisini kurma çabasna eminiz. Güzeliz dedik ya, güzel ülkeyiz.
doru yapabilecek kaynaklara sahibiz. Biz srail’in ve batnn olduu kadar Arap kar- girmesi öyle kolay i deildi. Kendi araba- Huyumuz da güzel. Hakszla, bize
sanayileme rüyalar görürken tarm da
delerimizin hatalar üzerine ina edilen yüz mz yapamadmz gibi kendi uçamz
kar yaplmasa da yanar bu yüreimiz.
doru dürüst yapamam bir ülkeyiz. Moyllk sorunlar… Ucu bize dokunan uluslar da yapamadk. Sebepler benzer. Sonuçlar Gazze’ye, Filistin’e yandk, yoksullua,
dern tarmn unsurlarna ve istihdamdaki
aras hukuk tanmaz srail politikalar, geli- da öyle. Ama birinin ucunda ölüm var.
açla, Sudan’a yandk. Dou’ya, Güney
tarm payna göre uyguladmz politikanen süreçte kaytsz kalmay imkânsz klan Savunma sanayinin da ball, o ban
Dou’ya ne yazk ki her gün yanyoruz bu
dümannza kadar uzanmas kadar korlarda snfta kaldk. Bu gün bile tarmdaki
gelimeleri dourdu. Dünya’da bar istegünlerde. çimizde de dmzda da yanaüretim ve pazarlama yöntemlerimizi geliti- mek bazen slogan düzeyinde iyimserliktir.
kunç ne olabilir. Uluslar aras arenadaki
cak çok ey var. Bu günlerde düünecek
recek olsak ihracattaki tarm paymzn çok Barn karsnda savan var olduunu
güncel snma kendi çkarlarmz açsndan çok ey var.
vet sanayileme için çok önemli sözler ettik. Bu ülkenin sanayilemesi,
muasr medeniyetler seviyesine çkmasnda hep önemli bir gereklilik sayld.
Kuruluunun 10. ylna demir alar damgasn vurmutu genç Cumhuriyetin. Ondan sonras da yine hep bir endüstrileme
eilimiyle ve özlemiyle geçti. Tatbikatta
neler yaptmz sorguladmzda yaptklarmzla yapamadklarmzla bu günlere
geldik.
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OSTM Kümelerine Avrupa destei
• Garanti Bankas ve Türkiye Kalknma Bankas’nn imzalad anlama kapsamnda, Avrupa Konseyi Kalknma
Bankas tarafndan salanan 15 Milyon Euro tutarndaki fon, OSTM OSB bünyesinde faaliyet gösteren ve
Kümelenme üyesi olan KOB’lere kullandrlacak. Projenin amac kümelenme faaliyetlerinin geliimine katkda
bulunmak ve bir sonraki aamada tüm Türkiye’deki Kümelerin faydalanaca kaynaklar ülkemize çekebilmek.

A

vrupa Konseyi Kalknma Bankas, Türkiye’deki kümelenme
faaliyetlerine destek olmak için
bir kredi fonu hazrlad. Datm alan
olarak OSTM OSB’nin pilot bölge
olarak seçildii fona Türkiye Kalknma Bankas ile Garanti Bankas araclk edecek.
Günümüzde bölgesel kalknma
modelleri içinde adn sklkla duyduumuz ve birçok yeni uygulamasn
görmeye devam ettiimiz “Kümelenme” kavramnn Türkiye’deki geliimi
Avrupa tarafndan da desteklenmeye
baland. Bünyesinde bulunan 4 farkl alandaki kümelenme etkinliiyle
bu alanda adndan en çok söz ettiren
OSTM Organize Sanayi Bölgesi,
kümelenmeyle ilgili yaplan birçok
çalmann da pilot bölgesi olmaya devam ediyor. Son olarak Avrupa Konseyi
Kalknma Bankas tarafndan kümelenme faaliyetlerine destek olmak amacyla açlan 15 Milyon Euro’luk fonun,
Türkiye Kalknma Bankas ve Garanti
Bankas ibirlii ile OSTM OSB’de
bulunan Kümelenme üyesi KOB’ler ile
Konya Oto Yan Sanayi Bölgesi’ndeki
KOB’lere kullandrlmasna karar verildi.
Kümelenmeye destek olmak adna
yaplan bu çalmada OSTM OSB pilot
bölge olarak belirlendi. Bu fonun baarl bir ekilde aktarmnn ardndan, tüm
Türkiye’deki kümelenme etkinliklerinin
faydalanabilecei fonlarn Avrupa Konseyi Kalknma Bankas’ndan alnabilecei, bu sebeple bu ilk projenin baarl
sonuçlanmasnn son derece önem arz
ettii belirtildi.

Garanti Bankas araclk ediyor
Projenin OSTM OSB Kümelerine tantm için geçtiimiz günlerde OSTM

ve iletme kredisi kapsamnda deerlendirilecek. Bu ekilde ülkemizin inovatif gücünü oluturan iletmeler olan
KOB’lerimizin gücüne ve kümelenme
çalmalarna katkda bulunabilirsek
mutlu olacaz.”

OSTM pilot bölge,
amaç tüm Türkiye…

yönetim binasnda, OSB birim yöneticileri ve küme koordinatörlerine bir bilgilendirme toplants düzenlendi.
Garanti Bankas Ankara Bölge Müdürü Erhan atana ve Türkiye Kalknma Bankas Ürün ve Planlama Daire
Bakan Serdar Kabukçuolu’nun, aktarlacak olan fon ile ilgili detaylar paylat toplantda, Erhan atana Garanti
Bankas’nn projedeki rolüyle ilgili unlar söyledi:
“Ekonomimizin güç kayna
KOB’lerimizdir. Garanti Bankas
da 1997 ylndan bu yana ayr bir i kolu
olarak bu konuyu ele alan ilk özel Türk
bankasdr. Bizler KOB müterilerimizle her zaman kazan – kazan ilikisi içinde
olduk. Bu kapsamda KOB’lere yönelik
ürün ve hizmetler tasarlamaya devam
ediyoruz. Reel ekonomiye ihtiyaç duyduu destei mümkün olan en iyi koullarla salamaya çalyoruz. Bunun
için kendi kaynaklarmz dnda d
kaynaklara da yöneliyoruz. Prestijli yurt
içi ve d fonlara araclk ediyoruz. Bugüne kadar birçok kurulutan aldmz

Çin ile enerji ibirlii
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ve Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji daresi arasnda enerji alannda
ibirliine ilikin mutabakat zapt imzaland.

M

illetleraras
Antlamalar
Resmi Gazete’de yaymland. Anlamalardan biri
ise Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ve Çin Halk
Cumhuriyeti Ulusal Enerji daresi
arasnda enerji alannda ibirliine
ilikin mutabakat zapt imzalanmas
oldu. Mutabakat zapt, eitlik, karlkl fayda ve uzun vadeli ibirlii
esasna dayanrken; ibirlii, bunlarla
snrl olmamak üzere yenilenebilir

enerji; termal enerji; enerji tasarrufu;
trafolarn ve hidroelektrik santrallerinin beraberce rehabilitasyonu; rüzgâr,
güne, küçük su kaynaklar v.s. gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanmna ilikin elektrik üretim sistemlerinin imalat; hidrokarbonlarn
aranmas ve üretimi; maden teknolojileri; nükleer enerji; güne enerjisi
teçhizat üretimi; pompalamal depolu
hidroelektrik santralleri ve bor teknolojilerini de kapsyor.

kaynaklar iletmelerimize sunduk. Bu
kez Türkiye Kalknma Bankas’nn Avrupa Konseyi Kalknma Bankas’ndan
salad SUFI Program dâhilindeki
fona Garanti Bankas araclk edecek.
Türkiye’nin üretim gücü için çok önemsediimizi kümelenme ve OSB yatrmlarna yönelik salanan 15 milyon Euro
seviyesindeki bir fonu iletmelerimizle
buluturacaz.”
Kredinin özellikle Ar-Ge faaliyetleri
yapan iletmelerin rekabet gücünü arttrmak ve yüksek katma deerli üretimi desteklemek anlamnda çok önemli
olduunu özellikel vurgulayan atana
fonun kullanm alanlar ve koullaryla
ilgili de u açklamay yapt:
“Aldmz bu fonu yalnzca kümelenme faaliyetlerinin içinde olan ve
KOB tanmna uygun iletmelere kullandracaz. Fonun kullanm alanlar
tevsi, yenileme, modernizasyon, tamamlama, çevre ve rekabet gücünün arttrlmasna ilikin yatrmlarnn nansman
olacak. Fon kapsamnda vadeler 2 yl
ile 8 yl arasnda deiecek. Fon yatrm

Konutta doalgaz,
sanayide linyit

D

oal Gaz Dergisi’nden derlenen
verilere göre, 28 Temmuz 2011
tarihi itibariyle konutlarda saatte 1000 kilokalori (KCAL) s için en
ucuz doalgaz Eskiehir ve Bursa kullanyor. Ortalama iletme verim deeri
yüzde 107 olan doalgaz için Eskiehir
ve Bursa’da (ESGAZ ve BURSAGAZ)
KDV dahil birim yat olarak 0,076001
lira ödemek gerekiyor. Eskiehir ve
Bursa’nn ardndan en ucuz doalgaz konutlarda bakentliler kullanyor.
1000 KCAL s elde etmek için BAKENTGAZ doalgazna 0,082468 lira

Türkiye Kalknma Bankas Ürün
ve Planlama Daire Bakan Serdar
Kabukçuolu da, Türkiye Kalknma
Bankas’nn bir banka olmasnn yannda, ülkenin kalknmasna hizmet etmek
gibi bir misyonunun da olduunu söyledi. Bu anlamda Türkiye’deki kümelenme
çalmalaryla 3-4 yldr ilgilendiklerini
belirten Kabukçuolu öyle konutu:
“Türkiye Kalknma Bankas bir
banka ama bir de kalknmaya hizmet
etme görevi olduu için biz bu konuya
katkda bulunmak için bir takm projeler gelitiriyoruz. Kümelenmeler bizim
yaklak 3-4 yldr ilgilendiimiz alanlardan biri. Bir kümenin baars için
KOB’lerin bu kümeye dahil olmadaki
isteklilii önemli. Biz de banka olarak
eer bu isteklilii arttran, tevik eden
bir kredi mekanizmas oluturursak kümelenmeye de bu ekilde katkda bulunabiliriz diye düündük. u anda Avrupa Konseyi Kalknma Bankas’ndan 15
Milyon Euro’luk bir fon temin edildi.
Bu fonu kümelenme çalmalarnda çok
doru iler yapan OSTM OSB’de pilot
bir proje ile kullanmay uygun gördük.
Amacmz, bu uygulamadan baarl sonuçlar elde ettiimiz zaman, bunu raporlayp, Türkiye’deki tüm kümelere açlacak ekilde çok daha büyük fonlarla tüm
kümelenme yaplarn destekleyecek bir
paket oluturmak.”
ödemek gerekiyor. Ucuz yaktta üçüncü srada 0,082908 ile Kocaeli’de (ZGAZ) kullanlan doalgaz, dördüncü
srada stanbul’da kullanlan doalgaz
(GDA) 0,084641 lira yer ald.

Sanayide durum
Sanayide en ucuz yakt, ortalama yüzde 65 verim ve 0,063384 lira ile yerli
linyit olarak belirlendi. Bunu, 1000
KCAL s deeri için 0.063817 lira birim yatla BOTA’n kesintili sanayiye
verdii doalgaz, 0,064431 lira birim
yatla BOTA’n organize sanayi bölgelerine ve sanayiye verdii kesintisiz
doalgaz, 0,066020 lira birim yatla
BAKENTGAZ’n serbest tüketicilere
verdii doalgaz izledi. Konutta olduu
gibi sanayide de en pahal yakt yüzde
90 verim ve 0,455592 lira ile 45 kilogramlk LPG oldu.
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OSTM iftarnda Gökçek’ten OSB açlm
OSTM OSB yönetiminin
her yl düzenledii
ftar yemei bu yl da
i, siyaset ve eitim
dünyasnn önemli
simalarn arlad. ftara
katlan Ankara Büyükehir
Belediye Bakan Melih
Gökçek, OSB’lerin
altyaplarn bitirecei
sözünü verdi.

O

STM Organize Sanayi Bölge
Yönetimi’nin gelenekselleen iftar
yemei, oldukça youn bir katlmla
Batkent Lale Restoran’da gerçekletirildi.
Organizasyona ev sahiplii yapan OSTM
OSB adna, konuklar Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn, Bakan Yardmcs Stk
Öztuna, Bölge Müdürü Adem Arc ve yönetim kurulu üyeleri karlad. OSTM OSB
birim müdürlerinin de hazr bulunduu organizasyona Ankara’nn i, siyaset ve üniversite çevresinden önemli isimler katld.
Katlmclar arasnda Ankara Büyükehir
Belediye Bakan . Melih Gökçek, Ankara
Vali Yardmcs Mahmut Yldrm, Yenimahalle Kaymakam Meftun Dall, AKP Ankara Milletvekili Nur Doan Topalolu, Diyanet leri Bakan Yardmcs Prof. Dr. Hasan
Kamil Ylmaz, Savunma Sanayi Müstear
Murad Bayar, ASO Bakan Nurettin Özdebir, KOSGEB Bakan Mustafa Kaplan, Ankara Kalknma Ajans Genel Sekreteri Doç.
Dr. Asm Balc, Kalknma Kurulu Bakan
Mustafa Lale, Kzlay Genel Sekreter Yardmcs Hamza Aydodu, Atlm Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Özgenolu,

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya
Burhanettin Güvenç, ORSAD Bakan Özcan Ülgener, OSAD Bakan Adnan Keskin
ve Çrak Eitim Vakf Bakan brahim Karakoç da yer ald.
Somali’de yaanan kuraklk felaketinin
sosyal tema olarak belirlendii iftar organizasyonunda, konuklara bu konuyu içeren,
Somali halknn doal kaynaklarnn nasl
sömürüldüünü konu alan “Somali’nin balklarn kim çald” balkl bir sinevizyon
gösterisi sunuldu.

Gökçek: OSB’lerin
altyaplarn bitireceiz
Katlmclara hitaben bir konuma yapan
Ankara Büyükehir Belediye Bakan Melih
Gökçek sözlerine ehitlerimize rahmet, yaknlarna sabr dileyerek balad ve “nallah
u terör belasn, birlik ve beraberliimizi
kaybetmeden ülkemizden savacaz” dedi.
Somali’de yaanan drama da deinen Gök-

çek, Türkiye’nin yapt yardm atann
tüm dünyaya örnek bir boyuta ulatn
söyleyen Gökçek, yardm organizasyonlarnn 3 önemli ayan oluturan Diyanet leri Bakanl, Kzlay ve Tika’nn büyük bir
özveriyle, çok önemli ilere imza attklarn
belirtti.
Sanayicilere de bir müjdesi olduunu
söyleyen Gökçek öyle konutu: “Ankara
Sanayi Odas’nda Nurettin Bey’in makamnda tüm OSB bakanlaryla görütük. Orhan
Bey de oradayd. Birlikte Ankara sanayisi
için çok güzel kararlar aldk. Bundan sonra
sanayi bölgeleriyle ilgili çok deiik çalmalar göreceksiniz. lk olarak bütün sanayi
bölgelerinin alt yaplarn bitirmek istiyoruz.
Bunlardan daha önemlisi, beraberce Ankara
için hangi sanayi yatrmlarn yapabiliriz ve
bunlar nasl destekleyebiliriz konusunda
müterek bir çalma karar aldk. Örnein
yeni yaplacak olan metrodan, tramvaydan
tutun, MAN otobüslerinin yedek parçalarna

ve belediyemizin yerli üreticiden alabilecei
ürünlere kadar birçok önemli ortakla adm
atacaz.”
Bu yaplacak hizmetler karlnda belediye olarak tek beklentilerinin 2 senede 50
bin istihdam olduunu söyleyen Gökçek,
“Sanayicimizle son karar olarak, ilk aamada 25 bin istihdamda anlatk, 50 bini de zorlayacaklarn söylediler. Bu da Ankara’daki
isizliin ortadan kalkmasna vesile olacaktr” dedi.
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Özdem Yap’da imalat ve inaat bir arada
• Bir inaat için gerekli malzemelerin tümünün
temin edilebildii Özdem Yap ve hafif inaat
makineleri alannda faaliyet gösteren karde
irketi Özdem-2 Makine, inaatn her alannda
hizmet sunuyor. OSTM  ve naat Makineleri
Kümelenmesine (M) de üye olan firmann
d ticaret koordinatörü Kamil Özdem,
kümelenmenin ihracat kapasitesini arttrma
konusunda önemli projelere imza attna
dikkat çekiyor.

1

975 ylnda Büyük Sanayi’de
kurulmu olan Özdem Yap, bir
inaata balarken ve ileriki aamalarnda ihtiyaç duyulan her türlü
malzemenin bulunabildii bir tedarikçi rma. Firmann d ticaret koordinatörü Kamil Özdem, rmann yaklak
10 yldr OSTM’de faaliyetlerini sürdürdüünü fakat bu süreç öncesinde
de OSTM’le ticari ilikiler içinde olduklarn söyledi.
Kamil Özdem iki karde rmadan
Özdem Yap’nn faaliyetlerini öyle
özetledi: “Burada inaatta kullanlan
takribi 6500 kalem ürünün sat yaplmaktadr. Bir inaatta ihtiyaç duyulan
demir, çimento ve kum hariç tüm ürün-

emin.akcaoglu@ieu.edu.tr

B

u ayki yazmza 1720’lerde
ngiltere Babakan olan
Walpole’un bir sözüyle balayalm: “Hiçbir ey kamuya [ngiltere
halkna] snaî mallarn ihracat ve
yabanc hammaddelerin ithalat kadar
yarar salamaz.” Bu sözün söylendii ülke ngiltere ve yl 1720; yani
yaklak 300 yl önce. ngiltere sanayi
devrimini yapyor, hammadde ithal
ediyor ve bunlar mamul hâle getirip
snaî mal ihraç ediyor. Walpole u
gerçei daha o zaman görüyor: Eer
‘snaî mal üretiminde kullanlmak üzere’ hammadde ithal ediyorsanz bu size
büyük yarar salar. Sanayileme sürecine böyle balayan ngiltere 1800’lü
yllarn sonuna gelindiinde sadece
mal ihraç etmekle kalmayan sermaye
de ihraç eden ilk ülkeydi.

lerin burada bulunabilmesi mümkün.
Bir rma, bir inaata balyorum diye
geldii zaman onun tüm ihtiyaçlarn
hazrlayp teslim edebilir durumdayz.
Matkab, matkap ucu, kazma, kürek,
el arabas ve yatakhane ekipmanlarna
kadar her türlü ihyacn bizden karlayabilir. Bu konuda büyük inaat rmalarnn tedarikçisi olarak çalyoruz.”
Özdem-2 Makine rmasnn da haf inaat makineleri alannda faaliyet
gösterdiini söyleyen Özdem, 5 yllk
geçmii olan bu rmann betoniyer,
kesme makineleri, kompaktör, vibratör ve vinç gibi birçok haf inaat
makinesinin üretimini ve ihracatn
yaptn söyledi. Tüm bu üretimlerin

%100 yerli yapldnn özellikle altn çizen
Özdem, bu alanda karlatklar en önemli sknty ise hammadde ve
enerji alannda yaadklarn belirterek unlar
söyledi: “malat sektöründe en büyük sknty
hammadde ve enerji alannda yayoruz. Enerji
alanndaki skntmz,
elektrik maliyetlerinin
yükseklii. Bu yükseklik
mecburen ürün yatlarna yansyor, bu
da rekabet gücümüze sekte vuruyor.
Hammadde maliyetlerinin yükseklii
de yine rekabet gücümüzü olumsuz etkileyen bir sebep. Dier bir skntmz
da, hemen hemen her sektörde yaanan kaliye eleman sorunu.”
“Bizler mümkün olduu kadar imalatn %60’n iç pazara, %40’n da d
pazara satmay hede iyoruz” diyen
Özdem, iç ve d pazarda karlatklar skntlar da u ekilde özetledi: “En
çok Türkmenistan, Irak, Suriye, Libya,
Cezayir ve Tunus’a ihracat yapyoruz,
dolaysyla son günlerde bu ülkelerde
yaanan iç karklklardan da olumsuz
etkileniyoruz. ç pazarda da zaman zaman ekonomimizde yaanan dengesiz-

Kobiler d yatrm yapmal;
Eximbank onlar desteklemeli!
Nasl?

liklerin kullanldn düünüyorum.
Baz ekonomik skntlar sebebiyle iç
pazarda ödeme gecikmeleri ve uzun
vade talepleriyle karlayoruz. Bu da
bizi skntya sokabiliyor.”
OSTM  ve naat Makineleri Kümelenmesi’ne üye olduklarn
ve yaplan etkinliklerden son derece
memnun olduklarn da söyleyen Özdem; “Kümelenme faaliyetlerinden
son derece memnunuz. Yaplan toplantlar, etkinlikleri yakndan takip
ediyoruz. Gelen yurt d heyetlerle
i balantlar kurup, üretim alanlarmz gösterme imkân bulabiliyoruz.
Özellikle ihracat gelitirme projelerinin çok baarl olacana inanyoruz”
eklinde konutu.

gerektirdiinde – Türk firmalarnn d
yatrmlarnn ‘tevik edilmesi’ gerekiyor. Bu tür tevik mekanizmalarnn
baka ülkelerce kullanldn yllardr
yazyorum; seminerlerimde ve derslerimde anlatyorum.

Yazy bitirirken önceki sayda (www.
ostimgazetesi.com) da söz ettiim
Türk Eximbank konusuna yeniden
deinmek istiyorum. Yukarda gerekli
olduuna iaret ettiim Türk firmalarEmin AKÇAOLU
nn yurt dndaki yatrmlarna ilikin
tevik sistemi içinde Türk Eximbank’a
konu yine Türk firmalarnn yurt dn- ucuz mal verdii için Afrika pazarnda büyük rol düüyor. Bir örnek daha
daki dorudan yatrmlar konusu.
ansmz kalmyor. Bizim maliyetlerimiz vereyim: Türk Eximbank’n Yurt D
çok yüksek kalyor. Afrika’daki kanun- Yatrm Sigortas Program’n artk en
Dünya Gazetesi’nin 9 Eylül 2011 talar, sendikalar ve tevikler dolaysyla
ksa zamanda uygulamaya sokmas
rihli nüshasndan Yldz Doruer imzal
biz de Güney Afrika’da 15 milyon
gerekiyor. Eer bu program uygulabir haber: “Battaniyeciler Afrika’da
dolarlk bir yatrm gerçekletirdik ve
maya konulursa Türk firmalarnn yurt
DR nedeniyle rekabet edemiyor. DaAfrika’da battaniye üretimine baladk. dndaki yatrmlar politik risklere
hilde leme Rejimi (DR) uygulamas,
Türkiye’den gönderdiimiz hammadde kar sigorta teminat altna alnabiGelelim imdi Türkiye’ye ve cari açk
polyester iplik ihtiyacnn yüzde 50’den
ve iplii kullanarak üretim gerçekleti- lecektir. Daha bu yl Kuzey Afrika’da
ile esasen bunun dayand d ticaret
fazlasnn ithal yollarla karland
riyoruz. […] Afrika’da tesisimiz olmasa yaananlar bunun ne kadar önemli
aç konusuna: Eer ithal ettiiniz
Türkiye’de battaniye firmalarnn ihramal satmamz imkânsz. Türkiye’de
hammadde ya da yar mamul maddeolduunu gösteriyor. Ayrca, 6 Nisan
catta rekabet ansn azaltyor.” Çünkü
maliyetlerimiz çok yüksek.’”
ye Türkiye’de ciddi katma deer ilâve
1999 tarihinde MIGA ile Türk EximTürk firmalar çok ucuza mal satan
edip snaî ürün ihraç edebiliyorsanz
bank arasnda imzalanan bir ibirlii
Çinli firmalarla rekabet edemiyorlar.
te size, üretim maliyetlerinin
kazanyorsunuz demektir. Fakat maln
anlamasna da iaret edilmesinde
Peki, ihracatç firmalarmz kendi çöTürkiye’deki yükseliinden kaynaklanihaî fiyat üzerinden hesaplanacak
zümlerini nasl üretmiler? Yine ayn
nan iki d yatrm örnei! Bu iki firma yarar var. Söz konusu anlama ile
pay dalmnda büyük lokma sizin miTürk Eximbank’n Türk firmalarnn
habere dönelim: “Sesli Tekstil Genel
Güney Afrika Cumhuriyeti’ne yatrm
denize gidiyorsa tabii. Aksi halde bayurt dndaki dorudan yatrmlarn
Müdürü Mehmet Sesli ‘Güney Afrika
yapmlar çünkü hem Pazar hem
kalar karnlarn tka basa doyururken
MIGA ile birlikte sigorta teminat altna
Cumhuriyeti’ndeki tesisimiz üretimine de etkinlik aryorlar. Bu Türkiye için
siz onlardan arta kalanlara raz olmak
alabilmesi ya da Türk Eximbank’ça
devam ediyor. […] u an vergilerden ‘sermaye kaç’ m? Kesinlikle hayr.
zorundasnz. Peki, büyük lokma nasl
salanacak sigorta desteinin MIGA
dolay Güney Afrika Cumhuriyeti’ne
Çünkü bu firmalar eer dorudan d
kaplr? Büyük lokma bilmeyi ve daha
tarafndan reasürans ilemine tâbi tusadece battaniye üretiminde kullanyatrm yapmasalar rekabet güçlerini
da önemlisi ‘kontrol edebilmeyi’ gereklan hammaddeler ihraç edilebiliyor’
koruyamayacaklar. O hâlde elbette bir tulmas mümkün olabilir.
tirir. Bu konunun elbette pek çok yan
[diyor. …] Seslim Tekstil Yönetim
yandan Türkiye’deki yatrm koullar
Gelecek ayki yazmda konunun baka
var ama benim vurgulamak istediim
Kurulu Bakan Ahmet Sesli ‘Çin çok
iyiletirilirken, bir yandan da – artlar
yönlerini ele alacam.
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“Artk hizmet sras OSTM’de”
Yenimahalle Belediye Bakan Fethi Yaar, OSTM OSB Bölge Yönetimine yapt ziyarette, OSTM’in ihtiyaç
duyduu hizmetler için belediye yetkilileri ve OSTM OSB yöneticilerinin bir araya gelerek i plan çkaracaklarn ve
gerekli hizmetlerin biran önce verilmeye balayacan söyledi.

Y

enimahalle Belediye Bakan
Fethi Yaar OSTM OSB Bölge Müdürlüü’nü ziyaret etti.
OSTM OSB Yönetim Kurulu Bakan
Orhan Aydn, Bakan Yardmcs Stk
Öztuna, Bölge Müdürü Adem Arc ve
birim yöneticileri tarafndan arlanan
Yaar, görümede öncelikle belediyenin gerçekletirdii hizmetler hakknda
bilgi verdi.
Özellikle belediyenin makine parkn
yenileme ve yol düzenleme çalmalar
konusunda önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirten Yaar unlar söyledi:
“Biz Yenimahalle Belediyesi’ne geldiimizde belediyenin makine park sfrd. Ali Dinçer’in, Vedat Dalokay’n
ald i makineleriyle i yapmaya
çalyorduk. Her gün birçok yedek
parça ve bakm onarm masra aryla
urayorduk. Bunun üzerine 58 tane
arac küçük belediyelere verdik ve tüm
makine parkmz yeniledik.  makinesinden kamyona, binek araca kadar
tüm lomuzda köklü bir yenilemeye
gittik. Ayrca u anda Yenimahalle’de
3 milyon metrekarenin üzerinde yol
açtk. Yenimalle’de tapulu, imar geçmi olup da yolu açlmam hiçbir yer
kalmad. Bizim yolunu açtmz
bölgelere ASK de tüm altyaplar,
doalgazlar döedi. Yani u anda
‘benim Yenimahalle snrlar içinde
imarl arazim var ama yolu açlmad’
diyen bir kiiyi bulamazsnz.”

çekletirdii bir toplantya katldktan
sonra, o toplantdan edindii bilgileri
uygulamaya koymak konusunda uzun
süre çaltn ve bu bilgiler nda
Çayyolu’nda 18 dönümlük bir araziyi
teknopark haline getirdiklerini söyledi.
Bu park alannn tüm enerji ihtiyacn
yenilenebilir kaynaklardan elde ettiklerini anlatan Yaar, bu sayede hiçbir
elektrik faturas ödemediklerini vurgulad. Bu parklarn çevre halknn bilinçlenmesi konusunda da çok iyi bir örnek
olduunu söyleyen Yaar, ylsonuna

kadar bu parklarn saysn 80’e çkaracaklarn belirtti.

OSTM’le birçok konuda ibirliimizi
arttrabiliriz.”

Bu alanlarn yapmnda gerekli olan
teçhizat da OSTM rmalarndan temin ettiklerini söyleyen Yenimahelle
Belediye Bakan Yaar öyle konutu: “Bu park alanlarnda kullandmz
yenilenebilir enerji teçhizatlarmz
da OSTM’deki yerli üreticiden karlyoruz. Örnein led ampulleri Çin
de üretiyor, fakat biz OSTM rmalarndan temin etmeyi tercih ediyoruz. Yenimahalle’nin %90’ artk led
ampül kullanr durumda. Bu anlamda

Bakan Yaar, OSTM’in belediyeden daha fazla hizmet talebiyle ilgili
de; “Bayram sonunda, belediyenin bürokratlar ve OSTM birim yöneticileri
bir araya gelerek bir toplant yapalm.
Birlikte neler yapmalyz tek tek, madde madde konualm. Yasalarn bana
verdii yetki ölçüsünde ve gücümün
yettii her konuda OSTM’in eksiklerini tamamlamak için çalacam” eklinde konutu.

Yaar, Ostim’den örendikleri yenilenebilir enerji
uygulamalarn oluturduklar Teknoparkta hayata geçirdiklerini söyledi.

Yaar ayrca, OSTM Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi’nin ger-

Bursa’ya 4 OSB geliyor
Mevcut 13 organize sanayi bölgesine Akçalar, Barakfaki,
Çal ve Kayapa sanayi bölgeleri ilave oluyor. Valilik Islah
Komisyonu’na son bavuru tarihi 12 Nisan 2012

B

ursa’da faaliyet gösteren Akçalar,
Barakfaki, Çal ve Kayapa sanayi
bölgeleri organize sanayi bölgesi
(OSB) olma yolunda ilerliyor. u an altyap, tesis kurma ve iletme gibi konularda
belediyelere bal olan, kendi içlerinde ise
bir yönetimleri bulunmayan bu bölgeler,
OSB olduktan sonra kendi kararn alabilecekler. Sanayi bölgeleri 12 Nisan 2012
ylna kadar Valilik bünyesinde kurulan
slah Komisyonu’na bavurduktan sonra dosyalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlna gönderilecek. Talep edilen
alann altyap ve yönelim beraberliinin
salanabilecei bütünlüe sahip olmas
halinde Islah OSB kimlii kazanacak.

yok, ancak dier ehirlerde de bavurular
artarsa bu rakamlar deiebilir.

Islah OSB’ler belirli bir takvim içinde
slah artlarn yerine getirmeleri durumunda OSB kimliklerini koruyacak ve
OSB’lerin yararland her turlu tevik ve
kolaylktan yararlanabilecek. Söz konusu
sanayi alanlarnda toplam 433 sanayi tesisi
üretim yaparken, bu tesislerde yaklak 24
bin üzerinde çalan bulunuyor. Bu 4 sanayi bölgesinin OSB kimlii kazanmasyla
birlikte u an 13 mevcut OSB’si bulunan
Bursa’da bu rakam 17’ye çkacak. u an
Türkiye’de OSB says 17 olan hiçbir kent

12 Nisan 2011 tarihinde yaynlanan
6215 sayl kanunla 4562 sayl OSB kanununa eklenen geçici madde ile bu sanayi
alanlarnn Islah OSB kimlii kazanmasnn sorunlarn çözümü için büyük frsat olduunu anlatan Deniz. “Böylece bu alanda
üretim yapan sanayicilerimiz hem rekabet
güçlerini arttrabilecek, hem de bu alanlarn yeni yatrmlar çekmesi ve daha fazla
istihdam oluturulmas mümkün olacak”
dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji l Müdür
Vekili Latif Deniz, yapt açklamada,
sanayi bölgelerinin çevresel etkilerinin
kontrolü, yönetim birliktelii, sektörel
sorunlarn birlikte çözümü gibi konularda
dezavantajl durumda olduklarn söyledi.
Deniz, yeni düzenlemelerin ardndan dezavantajl yerlerin avantaj kazanacaklarn
ifade etti.

Büyük frsat
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Ankara projelerinde ATO’ya aktif rol
Ankara Ticaret Odas (ATO) Bakan Salih
Bezci ile Ankara projeleri üzerine sohbet
eden Babakan Recep Tayyip Erdoan,
“Ankara Ticaret Odas olarak Ankara
projelerinde aktif rol almanzdan çok
memnun oldum” dedi.

A

nkara Ticaret Odas Kongre
Salonu’nda gerçekletiren adli
yl açl töreni sonrasnda bir
araya gelme frsat bulan Babakan Erdoan ve ATO Bakan Bezci, Ankara’y
marka ehir haline getirecek projeler
üzerine bir süre sohbet etti. Bezci, Ankara projelerine yönelik çalmalar hakknda Babakan Erdoan’a bilgi verirken,
Babakan Erdoan, bu bilgiler nda
ATO’nun Ankara projeleri üzerinde ciddiyetle durmasndan ve gösterdii ilgiden memnuniyet duyduunu ifade etti.
Babakan Erdoan’n Bakent için
açklad projelerden biri olan ve
Akyurt’ta yaplmas planlanan uluslararas dev fuar merkezi için çalmalara

Ankara’nn hzla büyüyen ve cazip
yatrm imkânlar sunan bir ehir olduunu belirten Bezci, uluslararas ölçekte bir
alveri festivali yapmay planladklarn ve Tulunta Maaras’nn restorasyonu ve turizme kazandrlmas için proje
hazrl içinde olduklarn anlatt.
Esenboa’dan Çevre Yolu’na alternatif bir yol planlanmasn, Ankara’dan
yurtd
uçularn
artrlmasn,
Ankara’nn Kazan lçesi’ndeki Savunma Sanayi Kümelenmesi’nin topyekûn

Aksaray
OSB’de kalifiye
eleman
sknts

A

baladklarn, fuar yatrm için ATO
Meclisi’nden yetki aldklarn belirten
Bezci, fuar alan ile e zamanl olarak
metronun da yaplmas gerektiini ifade
etti.

tevik kapsamna alnmas yönündeki
taleplerini de ileten Bezci, Babakan
Erdoan’a Ankara projelerinden dolay
teekkür etti.
Babakan Erdoan ise Ankara Ticaret Odas’nn Ankara için projeler üretmesinden duyduu memnuniyeti dile
getirdi. Babakan Erdoan, “Bu projeleri baaryla hayata geçireceinize inanyorum” dedi.

13

ksaray
Organize
Sanayi
Bölgesi’nde (OSB) yatrmclar kaliye eleman bulamamaktan yaknyor. Her gün fabrikalara
onlarca i müracaatnn olduunu ifade
eden yatrmclar, “ arayan çok ama
kaliye eleman bulamyoruz. OSB’de
en çok kaynakç ve tekstil içisi aranyor” dediler. Aksaray OSB’de yatrmclar en çok kaynakç ve tekstil
içisi aryorlar. Yerel gazetelere ilanlar
vererek kaliye içi aradklarn ifade
eden Sarlmaz Dorse Fabrikas Sahibi
Recep Sarlmaz, “Bize bir çok i müracaat oluyor ancak kaliye olmayan bir
eleman kullanamyoruz, i müracaat
için gelenlere bir meslek edinmelerini,
KUR kurslarna katlarak sertika
almalarn öneriyoruz. u anda kaynak
yapmasn bilen bir kii isiz kalmaz.
Bir ii yapmasn bilen yani kolunda
altn bilezii olan bir kii rahatlkla i
bulabilir. Kaynak yapmasn bilen ve i
arayanlarn gazetelere bakmas yeterli
olacaktr. Çünkü onlarca eleman ilan
olduunu biliyoruz, hatta biz de zaman
zaman ilanlar vererek içi aryoruz”
dedi.
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Yerli oto, milli uçak projeleri Microsoft ve Boeing’deki Türk mühendisleri heyecanlandrd.

“htiyaç duyulursa seve seve döneriz”
• Kimilerinin “Türkiye’nin beyin göçü”, kimilerinin ise “Türkiye’nin beyin gücü” olarak
nitelendirdii Türk gençleri, bugün dünyaya yön veren irketlerde görev yapyor.



stanbullu Erdal Bayseçkin, Adanal
Hani Kurter, zmirli Taylan Yldz,
Konyal Ferhat Büyükkökten, Ankaral Bar Taze, zmirli brahim Hamza
Ak, Bursal Serdar Soran, bu gençlerden
sadece birkaç. Oldukça zorlu mülakatlardan geçerek bu irketlerde çalma
hakk kazanan Türk mühendisler, orada
elde ettikleri tecrübe ve bilgi birikimlerini, zaman geldiinde Türkiye için kullanmak istiyor.
Bilkent Üniversitesi mezunu Bar
Taze, 6 yldr Microsoft irketinde yazlm mühendisi olarak görev yapyor.
Ayn zamanda Kuzey Bat Türk Amerikan Ticaret Odas bakan olan Taze,
burada çalmay beyin göçü olarak düünmediklerini, bunu bir eitim yatrm
olarak gördüklerini söyledi. Taze, burada

Türklerin iyi konumda olmasnn önemine deinerek, “ABD’nin büyük irketlerinde çalan Türk mühendisleri, büyük
düünen Türkiye’nin dünyadaki sinir uçlar olarak nitelendiriyorum. Birçoumuz
günün birinde Türkiye’ye dönecek.” dedi.
Türkiye’ye dönmek isteyen ancak kendilerine uygun pozisyonda i bulamadklar
için dönemeyen birçok arkadann bulunduunu anlatan Taze, milli uçak, milli
helikopter ve milli uydu projelerinin bunun için bir frsat olabileceini söyledi.
Bilkent mezunu brahim Hamza Ak
da 5 yldr Microsoft’ta çaltn ifade
ederek, “Burada edindiimiz tecrübelerle Türkiye’ye nasl faydal oluruz, bunun
da hesabn yapyoruz. Bizler burada
Silikon Vadisi’ndeki büyük irketlerde
Türk sesiyiz, Türk görüüyüz. Burada

ülkemizi temsil ediyoruz.” diye konutu.
Ak, Microsoft yetkililerinin, Türklerin
performansndan ve çalma ahlakndan
çok memnun olduklarn, bu nedenle yeni
mühendis almak için Türkiye’yi dier ülkelerden daha sk ziyaret ettiklerim anlatt.
Bir baka Bilkent mezunu Serdar
Soran, 3 yldr Microsoft’ta yazlm
gelitirme mühendisi olarak görev yapyor. Google’n Kaliforniya Silikon
Vadisi’ndeki merkezinde reklam ürün
müdürü olarak görev yapan zmirli
Taylan Yldz da Boaziçi Üniversitesinden mezun olduktan sonra Stanford
Üniversitesi’nde doktora yaptn belirterek, 4 yldr Google’da çaltn söyledi.
Konyal Ferhat Büyükkökten ise
Google’da 3 yldr mühendislik bölü-

münde yöneticilik yapyor. Teklin
Google’dan geldiini anlatan Büyükkökten, kardeinin de 7-8 yldr bu irkette
çaltn anlatt. stanbullu Erdal Bayseçkin, Boeing rmasnn Seattle’daki
Everet Fabrikas’nda güçlendirme ve
onarm mühendisi olarak görev yapyor.
Toplam 35 bin kiinin görev yapt fabrikada 75 Türk’ün bulunduunu anlatan
Bayseçkin, bir gün Türkiye’nin de kendi uçan yapacana inandn belirtti.
Bayseçkin, “Ülkemizin ileride bize ihtiyac olursa seve seve hizmet ederiz.”
dedi. Türkiye’de savunma sanayiinin son
yllarda büyük ilerlemeler kaydettiine
iaret eden Bayseçkin, Türkiye’ye döndükten sonra böyle yerli uçak, helikopter
projelerinin içinde yer almay istediini
belirtti.

Bursa OSB’nin enerjide verimlilik hamlesi
• BTSO OSB Bölge Müdürü Ferudun Fer, Türkiye’nin enerji ihtiyacnn yüzde 70’ini dardan
karladn belirterek, enerji skntsnn, verimlilik konusunda yaplacak çalmalarn yasal
zorunluluklarn yan sra gönüllülük esasna da dayandrlarak almas gerektiini bildirdi.

B

BTSO OSB Bölge Müdürü
Ferudun FER

u amaçla OSB olarak üzerlerine
düen görevleri yapacaklarn belirten Fer, “Bölgemizde bulunan
tüm iletmelere enerji verimlilii bilinci
yerletirmek ve bunun aksiyon haline
getirilmesini salamak üzere çalmalar
yaplmas amaçlanyor” dedi. Bu amacn
gerçekletirilmesi için BTSO OSB bünyesinde Enerji Verimlilii Birimi kurulduunu kaydeden Fer, ‘Birimimiz enerji
verimlilii konusunda deneyimli uzman
kadrosu, enerji verimlilii ölçümleri için
akredite ölçüm laboratuar, eitim ve

bilgilendirme programlar için eitim salonlar ile hizmete girmitir. Birimimizin
temel amac, tüm iletmelerimizin enerji
verimlilii konusundaki faaliyetlere eksiksiz katlabilmeleri için cazip yöntemler ve faaliyetler gelitirmektir” dedi.
BTSO OSB Bölge Müdürü Ferudun Fer,
birimin yapaca faaliyetleri öyle sralad: Enerji verimlilii etüt projeleri hazrlamak, enerji verimlilii ölçümlerini akredite laboratuar ile desteklemek, bölge
rmalarnn katlm ile enerji verimlilii
guruplar oluturmak, spesik konularda

akademik veya özel irketlerden destek
salamak, enerji yönetimi, otomasyon
ve alternatif enerji kullanm konularnda
pilot projeler üreterek sistemler kurmak,
ulamda verimlilii arttrc önlemleri
görsel argümanlar ile destekleyerek dikkat çekmek, çevre ve enerji ilikisini destekleyen kitapçk broür ve görsel sunular hazrlamak, enerji verimlilii eilim
programlar düzenlemek, kamu kurumlar ve sivil toplum kurulular ile i birlii
yapmaktr.

Zorlu, jeotermal santrali için lisans ald
• Zorlu Enerji’nin yüzde 73 orannda hissedar olduu Zorlu
Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A..Alaehir’de kurmay
planlad 30 megavat kurulu güce sahip olacak jeotermal
santrali için elektrik üretimi Lisans ald.

Z

orlu Enerji Grubu’nun yazl açklamasna göre, Gediz Grabeni
üzerindeki Alaehir JeotermaL
Sahas, Türkiye’nin önemli potansiyele
sahip jeotermal sahalarndan biri kabul
ediliyor. Zorlu Enerji Genel Müdürü Arif
Özozan, sahada ilk açtklar kuyuda yüksek scaklkta üretken bir Jeotermal kaynaa ulatklarn, 10 megavat jeotermal
güce sahip kuyunun, bölgede elektrik
üretimine uygun olarak kefedilen ilk
ticari kuyu olduunu belirterek,zibilite
çalmalarnn tamamlanmasnn ardndan, jeotermal santralinin inasna 2012

ylnda balamay planladklarn bildirdi.
Türkiye’nin kurulu jeotermal gücünün 4
yl içinde 200 megavat düzeyine ulaacan kaydeden Özozan, Zorlu Jeotermal
Enerji Elektrik Üretimi A.’ye ait Alaehir Jeotermal Sahas arama ruhsatnn,
2010 ylnda, jeolojik ve jeozik etütler,
sondaj çalmas, rezervuar test ve deerlendirme çalmalarnn ardndan Manisa
l Özel daresi tarafndan 30 yl süreyle
iletme ruhsatna dönütürüldüünü ifade
etti.

Zorlu Enerji Genel Müdürü
Arif ÖZOZAN
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Mersin’de ‘Akdeniz
Sanayi Yatrm Zirvesi’
yaplacak
Mersin Ticaret ve Sanayi Odas (MTSO)
Bakan erafettin Aut, 29 Eylül-01 Ekim
tarihleri arasnda Akdeniz’de Organize Sanayi
Bölgeleri ve Serbest Bölgeleri kullanarak
dorudan yabanc yatrmlar bölgeye
çekecek önemli bir organizasyonu Mersin’de

l, yüksek teknolojili üretim yaparak
katma deer yaratan bir sisteme geçii
hzlandrmak zorundayz. MTSO olarak, yurt içinde bu yol haritasnda ilerlerken, yurt dnda ise DEK gibi oluumlarda etkin bir ekilde yer alarak
yurtd ilikilerinde bu katma deeri
ve yeni pazarlar ilimize kazandrmaya
çalyoruz.”
Aut, Mersin’in, ülkemizin geliimine paralel hzda ilerleyen ve bu geliimi zaman zaman hzlandran bir kent
olduunu ve aldndan fazlasn ülkesine vermenin mutluluunu yaadn
sözlerine ekledi.

gerçekletireceklerini söyledi.

A

ut,
yapt
açklamada,
Mersin’in son yllarda ulusal
ve uluslararas oluumlarda
artan ekilde yer aldna dikkat çekti.
MTSO olarak Akdeniz’de kys bulunan 22 ülkenin ve 200’ü akn Ticaret
ve Sanayi Odasnn oluturduu Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odalar Birliinin (ASCAME) Sanayi Komitesi
Bakanln yürüttüklerini hatrlatan
Aut, “Mersin olarak bu kurulular
kullanarak gerek yatrmc çekme, gerek kentin ekonomik tantmn yapma
gerekse yeni pazarlar bulma anlamnda
büyük gelimeler kaydetmekteyiz. ASCAME Sanayi Komitesi Bakan olan
MTSO olarak 29 Eylül-01 Ekim arasnda Akdeniz’de Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeleri kullanarak
dorudan yabanc yatrmlar bölgemize çekecek önemli bir organizasyonu
Mersin’de gerçekletireceiz. Dünya
Serbest Bölgeler Federasyonu ve ANMA Yatrm Ajans da bu ‘Birinci Akdeniz Sanayi Yatrm Zirvesi’ne büyük
ilgi gösteriyor” diye konutu.
Öte yandan, yurt içinde D Ekonomik likiler Kurulu (DEK) Yönetim
Kurulu üyesi olan Mersin Ticaret ve

Sanayi Odas’nn, etkin rolü ve yükselen ekonomik grai ile artk DEK’in
icra kurulunda da yer aldna dikkat
çeken Aut, Türkiye’nin TOBB bata
olmak üzere birçok prestijli ve etkin i
dünyas örgütünü, kir kurulularn
barndran DEK’in Türk özel sektörünün yurt dndaki gücü olduunu kaydetti. Son yllarda ekonominin büyük
bir deiim geçirdiine iaret eden, günein yeniden doudan doduunu ve
üretimin doudan batya kaydn dile
getiren Aut, öyle devam etti; “Dünyann ticaret haritas yeniden çiziliyor.
Dev aynasnda gördüümüz ülkeler
krizle bouuyorken, bir zamanlarn fakir Asya’s üretiyor, büyüyor, istihdam
yaratyor, zenginleiyor. Düük getirisi
olan sektörlerden katma deeri yüksek
üretim ve yüksek teknolojili sektörlere
geçiyorlar. Türkiye son 20 ylda ciddi
bir orta teknoloji üreten bir ülke oldu.
Çin ve talya arasnda kalitesi ile marka olmu bir üretim merkezi haline geldi. Bu Türk giriimcisin bir baarsdr.
Ancak, 75 milyonluk Türkiye’ye artk
bu yetmemektedir. novasyona dayal,
giriimci saysn arttran, Ar-Ge odak-

Biz genelde fertlere balyzdr ve
bireysel baary hep ön plana çkarrz.
Devlet kurumlarnn baars da tepe
yöneticilere bal olarak deimektedir.
Tepeye kim gelirse gelsin, hatta çok
yeteneksiz birisi olsa da sistemin
baarl olmas esastr. Sistemimiz
fertlere bamldr. Sistemi fertlere
baml olmaktan kurtaracak olan
kurumsallamada baary bir türlü
tam yakalayamadk. 2011 ylnn
son çeyreine girdiimiz bu günlerde
kurumlarn iledii bir devlet yapsna
doru zorla da olsa yava yava
ilerleme kaydediyoruz.

Dünyadaki deiimler ve biz
Yazmzn banda da dediim gibi
millet ve devlet olarak biz dünyadaki

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@gmail.com

B

ana göre Türkiye’nin
kronikleen en büyük problemi
kurumsallaamamaktr. Ne
acdr ki dünyadaki hzl deiimlere bir
türlü ayak uyduramadk ve yönetim
sistemimizi kurumsallatramadk.
Millet olarak en göze çarpan özelliimiz
ferdiyetçiliimizin ar basmas, ekip
çalmas yapamamamz ve takm
oyunu oynamamamzdr. Ayn durum
kurumsal hayatmzda da geçerlidir.

MTSO Bakan
erafettin AUT

Kurumsallaamama Sancs

deiimlere uyum salamakta geç
kalyoruz. Bu deiimlere bazen
direniyor, bazen de çok ardan
alyoruz. Dolaysyla bu durumdan
ekonomik, sosyal ve kültürel
gelimemiz olumsuz etkileniyor ve
ça yakalayamyoruz. Oysa ça
yakalamak için her eye sahibiz. Genç
ve dinamik nüfusumuz iyi eitimli,
vizyon sahibi giriimcilerimiz, doal
zenginliklerimiz, alt yapmz, zengin
tarihimiz ve kültürel mirasmz hep
bizim artlarmz. Ancak hep ar
kalyoruz. 1789 Fransz Devriminin
deerlerini bile maalesef 1923’de
Cumhuriyetle ve Atatürk’le
yakalayabildik. Liberal ekonominin

enstrümanlarn ( serbest piyasa,
özelletirme, yabanc sermaye,
mevzuat basitletirme, krtasiyecilii
azaltma, v.b.) dünün demir perde
ülkeleri çoktan tamamlayp bitirdiler.
Biz hala özelletirme tartmalar
yapyoruz. Özelletirme sistemini
oturtamadk.

‘Isparta’nn
2’nci OSB’ye
ihtiyac var’

I

sparta Ticaret ve Sanayi Odas
(ITSO) Bakan Hüseyin Kaçkoç,
Isparta’nn ikinci bir organize sanayi bölgesine ihtiyac olduunu, bunun için de yatrmcya tevik verilmesini gerektiini söyledi. Isparta’nn 3
sektörde önümüzdeki yllarda önemli
gelimeler kat edeceini belirten Kaçkoç, “Birincisi mobilya sektörü. Bu
sektörde altyapmz hazr. Kentteki
kereste fabrikalar dier illere malzeme veriyor. kincisi tarma dayal
sanayi: u anda tarma dayal sanayide zayfz. Tarma dayal sanayiyi
gelitirmeliyiz. Üçüncüsü çevreye
duyarl projeler üretmeliyiz” diye konutu. Zaman zaman büyük rmalarn
yetkilileriyle görüüp, yapacaklar
yatrmlar yakndan takip ettiini ve
kendilerini Isparta’ya davet ettiini
ifade eden Kaçkoç, “Isparta Organize Sanayi Bölgesi’nde 500 dönüm yer
yok. Algida rmas yatrm yapacakt
yetkililerini buldum resmi talepte bulundum. Görümeleri saladk ancak
OSB’den istedikleri 500 dönüm yeri,
yeterli parsel olmad için veremedik. Mobilya yatrm yaplacak olsa
en az 500 dönüm yer gerekiyor. Yani
Isparta’nn ikinci bir OSB’ye ihtiyac
var. Bu konuda destek bekliyoruz”
eklinde konutu.

dünyay yönetmektedirler. Bizler bu
kavramlarla daha yeni yeni tanmaya
baladk. Bilgisayarlamay, e- devlet’e
dönümeyi gerçekletiremedik. Bu
yüzden çadalk yarnda maalesef
geriyiz.

Çare
Türkiye dünyadaki hzl geliim ve
deiimi takipte zorlanyor. Ancak
zaman zaman iç ve d ( özellikle
Avrupa Birliinin ) zorlamalar ile
gerçekleen sçramalarla ilerlemee
çalyor.

Bilgi toplumu olma
zorunluluu

Aslnda çare ve çözüm tektir. Türkiye
2012 ye bir zihniyet devrimi ile
girmeli, ehil, tok, dürüst, kaliteli ve
vizyon sahibi insanlar ve ekipleri
layk olduklar yerlere getirmelidir.
Bu ekipler kurumsallamay
gerçekletirmeli ve takm oyunu ile
Türkiye’nin çtasn yükseltmelidirler.

Yüksek teknoloji, AR-GE, inovasyon,
giriimcilik gibi kavramlarn gittikçe
daha büyük önem kazand
21. yüzylda, yüksek teknoloji
üretebilen, bilimsel bilgiyi ekonomik
deerlere dönütürebilen ülkeler

Son söz; Akbank’n kurucularndan
rahmetli Ahmet Dall’dan “ Ehil
insanlar, layk olduklar yerlere
getirilmedikçe o ülke rahat yüzü
göremez.”
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Antakya OSB’de 118 yatrm arsa bekliyor
Önemli bir tarm merkezi olmasnn yannda sanayinin de hzla gelitii Hatay’da Antakya Organize
Sanayi Bölgesi’nde (OSB) toplamda 500 milyon liralk 118 yatrm arsa tahsisini bekliyor.

H

atay l Özel daresi ve Antakya Ticaret ve Sanayi
Odas ortaklnda 11 yl
önce 881 dekar alanda kurulan Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde
50 fabrika faaliyet gösterirken, 8’i
ise yatrm aamasnda bulunuyor.
50 iletmeden 14’ü gda, 11’i demir
çelik, 4’ü orman sanayi, 2’si petro
kimya gibi farkl sektörlerde üretim
yaparak, kent ve ülke ekonomisine
katk salyor. skenderun ilçesinde bulanan SDEMR’e yaknl,
Ortadou ülkelerine açlan bir kap
konumunda olmas nedeniyle yatrmclar tarafndan tercih edilen

Antakya OSB’de, her geçen gün yatrmclarn arsa talebi artyor. Bugüne kadar “Dan dier taraf olarak”
tabir edilen ve yllarca hak ettii
yatrmlar alamayan Antakya OSB,
kötü kaderini deitirmeye balad.
Antakya OSB Yönetim Kurulu Bakan Tahsin Kabaali, yapt açklamada, OSB’de yatrmlarn her geçen gün daha da arttn ve burann
adeta kabuuna smaz duruma geldiini söyledi. skenderun ilçesinde
bulunan SDEMR nedeniyle Erzin,
skenderun ve Dörtyol ilçelerinde
yatrmclarn artk yer bulamaz hale
geldiini ifade eden Kabaali, bunun
Antakya için önemli bir frsat oluturduunu kaydetti.

500 milyon liralk
yatrm bekliyor
Yer bulmayan yatrmclarn
Antakya OSB’nin kapsn çalmaya baladn vurgulayan Kabaali,
öyle devam etti: “Hatay’n Dörtyol,
Erzin ve skenderun ilçelerinde yatrmclarmz artk yer bulamyor.
Bu nedenle Antakya OSB’ye ilgi
daha da artyor. Mevcut OSB’nin
bulunduu alanda yeni yatrmclar

için u an yer tahsisi yapamyoruz.
Mevcut OSB’nin yaknnda bulunan
5 bin 300 dekar araziyi de bünyemize katmak istiyoruz. Buralar için kamulatrma nansman oluturmaya
çalyoruz. Bu konuda çalmalar

devam ediyor. Mevcut OSB’yi daha
da genileterek talepleri karladmzda 2 bin kiinin istihdam edildii
mevcut OSB’de 6 bin kiiye daha i
kaps açlacak.”

Muhtar ofisleri ‘güne
enerjisiyle’ aydnlatlacak

K

onya’da Selçuklu Belediyesi tarafndan yürütülen ‘Muhtar Evleri Solar Elektrik Üretim Sistemi Uygulama Projesi’ tamamland. Proje
kapsamnda ilk etapta 14 muhtar evine
güne klarndan elde edilen enerji elektrie dönütürülecek. Böylece muhtar oslerinin tüm aydnlatma ve stma sistemlerinde güne enerjisinden yararlanlm
olacak. Selçuklu Belediyesi’nin Mevlana
Kalknma Ajans’nn Küçük Ölçekli Altyap Mali Destek Program kapsamnda
yürütülen ‘Muhtar Evler Solar Elektrik
Üretim Sistemi’ uygulama projesi tamamland. Belediye Bakan Altay projenin,
yaanabilir çevresel ortamlarn sürdürülebilirliinin salanmas yoluyla bölgenin
refah seviyesinin artrlmasna katk salanacan söyledi. Altay “Türkiye’de birçok belediyeye temiz enerji kaynaklarnn

kullanm açsndan örnek tekil edecek.
Enerji Piyasas Düzenleneme Kurumu
(EPDK) güne enerjisinden elektrik üretilebilecek 27 bölgede 38 ehir belirledi.
92 megavat ile Konya ilk srada yer alyor.
Bu tür yenilenebilir enerji kaynaklarnn
kullanmnn yaygnlamas için çalmalarmz devam edecek.” dedi.
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Mersin i dünyasndan
Hyundai’ye yatrm çars
Mersinli iadamlar,
Ekonomi Bakan Zafer
Çalayan’n Güney
Kore’deki temaslar
srasnda “Gelin motor
fabrikasn Türkiye’ye
kurun. Sakn geç
kalma, erken gel”
dedii Hyundai
rmasna, yatrmlarn
Mersin’de yapmas
çarsnda bulundu.

M

ersin Yetkili Otomotiv Satclar Dernei (MODER)
Bakan Hüseyin K, Bakan
Çalayan’n Türkiye adna yapt ça-

ry desteklediklerini söyledi. Yaplan
çar ile ilgili “en iyi adresin” Mersin
olacan ifade eden K, “Mersin gerek
her geçen gün gelien yaps, gerekse
yatrm alanlar açsndan önem tayor.
Özellikle jeopolitik konumu ve ulam
kolayl da bu önemi daha da arttryor” dedi.
Japonya depreminin ardndan büyük
üretici firmalarn üretime ara verdiine iaret eden K, öyle devam etti:
“Marmara Bölgesinde deprem riski
açk. Mersin bu konuda daha az risk tayor. Ayrca bata liman olmak üzere
gerek Avrupa, gerekse Ortadou’ya her
türlü ulam kolaylna sahip Mersin,
hem yurt içi datm hem de yurt d
ihracatnda önemli bir otomotiv üssü
olabilir. Dünyann 100 liman arasnda
yer alan ve büyüme potansiyeline sahip Mersin Limannn yan sra yapm
planlanan konteyner liman ile önemi
daha da artacak olan kentimiz, ç, Dou
ve Güneydou Anadolu’ya yaknl ile
üretici firma için hem zamandan hem

de maliyetten tasarruf salamasna olanak sunacak yapya sahip. Bu nedenle
Hyundai firmasnn tüm bu verileri de
göz önüne alarak yatrmlarnda öncelikle Türkiye’yi ardndan da Mersin’i
seçmesini arzu ediyoruz. Mersinli iadamlar ve MODER olarak sektörün
kentimizde ve bölgemizde gelimesi
için her zaman çözüm orta ve destekleyicisi olacamz belirtiyoruz.”
K, kentin otomotiv sektörü açsndan
dier bir özeliinin de motorlu kara tatlarnn serbest dolama giri ilemlerinin Mersin’den yaplmas olduunu
söyledi.
Mersin Gümrük ve Muhafaza Bamüdürlüüne bal Mersin Gümrük
Müdürlüü’nün, Gümrük Mersin Ticaret ve Sanayi Odas (MTSO) Bakan
erafettin Aut da, Mersin’in sürekli
genileyen organize sanayi bölgesi,
liman, serbest bölgesi ve yass çelik
üretim tesisleri ve yeterli igücü gibi
birçok imkân ile gelecekte otomo-

MODER Bakan
Hüseyin KI

tiv sektörünün üretim ve datm üssü
olabileceini belirtti. Mersin ve hinterlandnn yer ald Dou Akdeniz
Bölgesi’nin Marmara Bölgesi’ne de alternatif olduunu vurgulayan Aut, bata Hyundai olmak üzere tüm otomotiv
firmalarn Mersin’de yatrm yapmaya
çard. Büyükehir Belediye Bakan
Macit Özcan ise kentte yaplacak her
türlü yatrma öncülük ederek destek
vereceklerini söyledi.

Çall sanayiciler OSB olmak istiyor

Ç

ASAD Bakan Halil brahim
Kuzucu, Çal sanayi bölgesinde
260 fabrikann faaliyette olduunu ve toplam 8 bin kiinin istihdam
edildiini belirterek, “Bölgemizde hizmetlerin daha hzl yürütülmesi ve refah
içinde olmas için resmi OSB olmamz
kaçnlmazdr” dedi.
Bursa Çal ilçesi Sanayici ve adamlar Dernei’nin (ÇASAD) düzenledii

ve Nilüfer Belediye Bakan Mustafa
Bozbey’in yan sra protokol üyeleri ve
Çal sanayi bölgesindeki fabrikalarn sahipleriyle yöneticilerinin katld iftar
yemeinde görülerini ifade eden Kuzucu, ÇASAD’n 15 yldan beri faaliyetlerini sürdürdüünü söyledi. Kamu ve
yerel idareler ile yakn ibirlii içerisinde
olduklarn dile getiren Kuzucu, “Bölgemizde yaplan hizmetleri, Büyükehir

Atilla ÇINAR
Makina Mühendisi

acinar@etik.com.tr

O

STM’de yaplmakta olan ilerin
niteliinin gelimesine paralel olarak OSTM’in insan kayna da
sürekli deimekte ve gelimekte. Örnein,
OSTM’de bundan 20 yl kadar önce parmakla saylacak kadar az mühendis varken,
bugün birçok firma mühendis olmadan veya
mühendislik hizmeti almadan baarl olamayacann farkna varp mühendis istihdam
etmekte. Ayrca dorudan mühendisler
tarafndan kurulup iletilen veya mühendislerin ortak olduu firmalarn says da yldan
yla artmakta.
Ana sanayi iletmelerinin daha fazla yan
sanayi kullanamaya balamalar, yan sanayi
firmalarnn üretimlerini hem çeit hem de
miktar olarak artrmtr. Teknik artname ve
resimlerin doru okunup doru yorumlanmas, CNC tezgâhlarn doru programlanp
daha verimli iletilmesi, hassas ölçme ve test
kabiliyetlerine ihtiyacn artmas mühendis
katksna olan gereksinimi de artrmtr. Bu
gelimelerin bir sonucu olarak, çeitli üniversitelerden mezun olan mühendisler için
OSTM’de ie balamann ciddi bir seçenek
olmaya baladn belirtebiliriz.
OSTM gibi yerlerde mühendise olan gereksinimi artran önemli bir baka neden ise,
komponent ve sistem tasarm faaliyetlerinin
balamas olmutur. Öte yandan, yurtdndaki firmalar ile ilikilerin younlamas,
kalite yönetim ve test-dorulama sistemlerinin kurulup iletilmesinin neredeyse tüm

Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi katklar
ile almaktayz. Kendilerine bölgemiz adna teekkür ederiz. Bölgemizde hizmetlerin daha hzl yürütülmesi ve refah içinde
olmas için OSB olmamz kaçnlmazdr.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl’nn
yeni slah OSB’ler diye çkarm olduu
kanuna istinaden, bölgemiz ile ilgili bavuruyu yaptk. Bu konuda yetkili ve ilgili
kurulularn desteini bekliyoruz” eklinde konutu.

OSTM’deki ODTÜ’lüler

iletmeler için zorunlu hale gelmesi, büyüyen
iletmelerde üretimin yannda iletme yönetiminin de ciddi bir i olmaya balamas
mühendise olan ihtiyac giderek artran dier
etkenler olmulardr.
OSTM’deki bu nitelik sçramas kukusuz
yalnzca mühendise olan ihtiyacn artmasna
neden olmamtr. Bu sçrama ayn zamanda
çok farkl meslek ve uzmanlk alanlarndan
insan kaynan da çeitlendirmi ve zenginletirmitir. OSTM’in her yerinde, farkl
mesleklerden, deiik uzmanlk alanlarndan,
ayrca farkl cinsiyet ve ya gruplarndan
çalanlarn durmadan çoalmasna tank
olmaktayz.
Saylar artan ve zamanlarnn büyük çounluunu OSTM’de geçiren bu farkl kategoriler sosyal gereksinimlerini de birçok zaman
OSTM’de karlamaktadrlar. Gereksinimler
ise, her yerde olduu gibi burada da, bir araya gelmek için araçlar yaratyor. Çeitli grup-

larn oluturduu dernekler, kümelenmeler,
arkada gruplar, sektörel birlikler yalnzca i
için bir arada bulunma ihtiyacndan deil,
sosyal gereksinimlerin karlanabilmesi için
de oluturulan araçlar.
OSTM’de çalan ODTÜ mezunu mühendislerin bir araya gelmeye balamas da
böyle nedenlere bal. OSTM’in ilk kurulduu yllardan bu yana OSTM’de ODTÜ’lüler
hep olmutur. Balangçta saylar çok az
iken, yukarda dile getirilen gelimelerin
sonucu olarak, birçok üniversite mezununun
yannda, ODTÜ’lülerin says da son yllarda
artmaya balamtr.
Zaman zaman çeitli nedenlerle bir araya
gelen ODTÜ’lüler ubat 2011 tarihinden
bu yana elektronik ortamda toplamaya ve
birbirleriyle görümeye baladlar. Yazma
grubu kendisini u cümle ile tanmlamakta:
Bu yazma grubu OSTM’de çalan veya
OSTM ile ilikisi olan Orta Dou Teknik

8 bin kii istihdam ediliyor
Çal Sanayi Bölgesinin 67 hektar
alan üzerine kurulduunu, 260 iletmede 8 bin kiinin istihdam edildiini söyleyen Kuzucu, Nilüfer Belediyesi’nden
hizmet binas için yap-ilet-devret modeli ile alnan arsa üzerine yaplacak
binann projesinin bitirildiini ve eylül
aynda inaatna balanaca müjdesini
de verdi.

Üniversitesi mezunlarnn daha kolay ve hzl
haberleebilmeleri, gerektiinde yardmlap
dayanma gösterebilmeleri amacyla oluturulmutur.
Olutuu günden beri sürekli büyüyen bu
mezunlar grubu her ayn ilk Perembe gününde ODTÜ OSTM Teknokent terasnda
buluup birlikte ölen yemei yiyor ve söyleiyorlar. Bu bir araya gelilerde hem yeni
arkadalar birbirleriyle tanyor, hem herkes
dierlerinin hangi ileri yapmakta olduunu
öreniyor, hem de karlkl fikir al verileri
yaplyor.
OSTM’de bir araya gelen ODTÜ’lüler
birlikte baarmaya çaltklar ilk i ise oldukça anlaml: ODTÜ Mezunlar Dernei’nin
yaptrmakta olduu ve binas bitmek üzere
olan ilköretim okulunun yapmna destek
olmaya karar verdiler. ODTÜ Mezunlar
Dernei’nin bu proje için balatt ‘Okula
Yüz Verin’ kampanyasna 100 TL’leri ile
katlmaya baladlar.
imizi yapp ekmeimizi kazanrken zamanmzn çounu geçirdiimiz bu sanayi
bölgesinde benzer oluumlarn çoalmas
OSTM’in niteliini daha da artracaktr.
Farkl iler yapan insanlarn, aralarndaki ortak balardan yola çkarak bir araya gelmeleri mutlaka yeni fikirlerin ortaya çkmasn ve
daha fazla sinerji yaratlmasn salayacak,
OSTM’in zenginliini artracaktr.
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Çorum’da savunma sanayi için somut adm
Çorum Ticaret ve
Sanayi Odas (TSO),
Çorum’a savunma
sanayi üretiminin
kazandrlmas amacyla
giriimlerde bulunmaya
devam ediyor.

T

SO Meclis toplantsnda, oda
yöneticilerinin 22 Temmuzda
bir toplant düzenleyerek savunma sanayi konusunu ele aldklar duyuruldu. Odann aylk faaliyetleri içeren
sunumda, savunma sanayinin Çorum’a
kazandrlmas için atlmas gereken
admlarn bir toplantda deerlendirildii ve bu alanda giriimlerde bulunacak çok ortakl bir irketin kurulmas-

nn kararlatrld aktarld.
TSO Yönetim Kurulu Bakan Çetin
Baaranhncal bakanlnda gerçekletirilen toplantya OSB, KOSGEB ve
OKA temsilcileri ve sanayi kurulularnn temsilcileri katld. Toplantya
ayrca savunma sanayine yönelik üretim yapan öncü kurululardan nfotron
A..’den Mühendis Arda Mevlütolu
ile Roketsan A..’den Nazm Çalayan

da katlarak, savunma sanayi sektörünün yaps ve ileyii hakknda detayl
bilgiler verdiler.
Çorum’un savunma sanayinden pay
alabilmesi için, imkânlarn seferber
edilmesinin kararlatrld toplantda,
sektör temsilcileriyle geni katlml bir
toplant daha yaplarak, irket yaps ve
sermayesi gibi konularn görüülmesinin kararlatrld bildirildi.

neraktif snf uygulamas Batkent’te balad
• Milli Eitim Bakanl uygulamaya geçirmeyi planlad Fatih projesi öncesinde, interaktif snf
uygulamasnn ilk örnei, Türkiye – Çin ortakl ile Batkent Endüstri Meslek Lisesi’nde hayata geçirildi.

M

illi Eitim Bakanlnn öncelikli projelerinden olan ve
ihale aamasna gelen Fatih
projesi ile hayata geçirilmek istenen nteraktif snf uygulamasnda ilk örnek hayata geçirildi. Batkent Endüstri Meslek
Lisesi’ndeki 16 derslik, görüntü, ses ve
veri aktarm yaplabilecek ekilde interaktif olarak birbirine baland.
Türk – Çin Dostluk Vakf ile Çin
Bar ve Gelime Vakf’nn ibirlii ile
hayata geçirilen projenin açlna Çin
Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Gong Xiaosheng, Çin Komünist Partisi Merkezi
Komitesi, Ak Parti anlurfa Milletvekili ve Türkiye – Çin Parlamentolar Aras Dostluk Grubu Bakan Emin Önen,

MEB Eitim Teknolojileri Genel Müdür
Yardmcs Tunay Alkan ve Türk – Çin
Dostluk Vakf Bakan Hasan Çapan katld.
Örencilerimizin daha modern artlarda eitim alabilmeleri için hayata geçirilen multimedya eitim uygulamalar
projesi ile zamann verimli kullanlmas, öretmenlerin üzerindeki i yükünün
azalmas ve kaliteli ve eit bir eitim ortamnn yaratlmas hede eniyor. Toplam
16 snfta uygulanacak olan proje Fatih
Projesinin ilk adm olarak görülüyor.
Sistem, interaktif elektronik tahta,
LCD televizyon, HD kamera ve matrix
mikrofon sisteminden oluuyor. Bu teçhizat sayesinde sn ar arasnda yüksek

çözünürlüklü görüntü ve ses
paylamnda bulunulabiliyor. Öretmenler örencileri
ile ayn snfta bulunmadan
etkileimli eitim yapabiliyor, aralarnda veri, ses ve
görüntü paylam gerçekletirebiliyorlar. Bir öretmen
tek bir snfta verdii eitimi
tüm sn ardaki örencilerle
paylaabiliyor.
Bu çalmalarn uzun vadeli amac ise, tüm okullarn
birbirleriyle interaktif ekilde balant kurabildikleri bir
sisteme ulamak olarak açkland.

