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Ergün: Sanal zenginliklerin peinde deiliz
Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün, “Biz sanal zenginlikler peinde komuyor, Türkiye’de
yatrm, üretim, ihracat ve istihdam salayacak reel ekonomi ile yakndan ilgileniyoruz” dedi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) Hizmet Belgesi ve
Ödül Töreni TOBB Binasnda
yapld. Ödül töreninde Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün bir konuma
yapt. Bakan Ergün konumasnda Türkiye ekonomisindeki gelimelere yer
verdi. “Biz sanal zenginlikler peinde
komuyor, Türkiye’de yatrm, üretim,
ihracat ve istihdam salayacak reel
ekonomi ile yakndan ilgileniyoruz”
diyen Ergün, reel sektörün önündeki
engelleri kaldrmak, yollar açmak ve
küresel rekabet gücü kazanmak için,
önemli projeler yürüttüklerini söyledi.
Ergün, “Öncelikle nerede durduumuzu bilecek, nereye gitmek istediimizi
tespit edecek, daha sonra bizi buradan
oraya götürecek yollardan en uygun
olanlarn seçeceiz” dedi. En büyük
iletmelerden en küçük esnaf ve sanatkara kadar, üreten herkesin doru
alanlara yönelmesi, doru desteklerle
bulumas gerektiinin altn çizen Ergün, “Bu nedenle esnaf ve sanatkarlar
strateji belgesini hazrlayarak, esnaf ve

T

ürkiye’nin, 2010 ylnn ilk dört
aynda verdii 17 milyar 599.9
milyon dolarlk d ticaret açnn yüzde 69’u Rusya, Çin ve ABD’den
kaynakland. Yln Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin üç ülkeye verdii
d ticaret aç 12 milyar 104.8 milyon
dolar oldu. Türkiye’nin en çok d ticaret aç verdii 10 ülkenin toplam d
ticaret aç ise 18 milyar 650.6 milyon
dolara ulat.
TÜK verilerinden yararlanlarak yaplan hesaplamaya göre, Türkiye yln
ilk dört aynda toplam 35 milyar 663
milyon dolarlk ihracata karlk, 53
milyar 263 milyon dolarlk ithalat gerçekletirdi. Anlan dönemde 17 milyar
599.9 milyon dolarlk d ticaret aç
verildi. Bu açn 12 milyar 104.8 milyon dolarla yüzde 69’u Rusya, Çin ve
ABD’den kaynakland. Türkiye’nin yln ilk dört aylk döneminde Rusya’ya
verdii d ticaret aç geçen yln ayn
dönemine göre yüzde 26.7 artarak 4
milyar 642 milyon dolardan 5 milyar
879 milyon dolara yükseldi. Böylece
Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin en
fazla d ticaret aç verdii ülke Rusya oldu. Çin’e verilen d ticaret aç
geçen yln ayn dönemine göre yüzde
33.3 artarak 3 milyar 149 milyon dolardan, 4 milyar 198 milyon dolara yükseldi. ABD’ye verilen d ticaret aç
ise anlan dönemde yüzde 25.7 artarak
1 milyar 613 milyon dolardan 2 milyar
28 milyon dolara ulat.

En fazla açk verilen 10 ülke
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sanatkarlarmzn çaa uygun dönüümlerini salayacak bir yol haritas
oluturduk” dedi.

10, 20 ve 51 yllk hizmetleri
nedeniyle plaket verildi
10 yllk hizmetleri nedeniyle plaket
alanlarn isimleri öyle:
“Erdemli Ticaret ve Sanayi Odas
Yönetim Kurulu Bakan Orhan Sar,
Ereli Karadeniz Ticaret ve Sanayi
Odas Bakan Mehmet Genç, Diyarbakr Ticaret ve Sanayi Odas Meclis
Üyesi Mehmet Evinç, Mersin Ticaret
ve Sanayi Odas Meclis Üyesi Yakup
Gitmi, Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odas Eski Yönetim Kurulu ve Eski
Meclis Bakan, TOBB Eski Yönetim
Kurulu Üyesi adan Eren, Bodrum
Ticaret Odas Yönetim Kurulu Üyesi
Zafer Taylan, Bandrma Ticaret Odas
Meclis Üyesi Ayhan Aydn, stanbul
Ticaret Odas Meclis Üyesi Hüseyin
Yüksel Toksoy, Kocaeli Ticaret Odas Meclis Üyesi Hüseyin Balc, Konya

Sanayi Odas Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Ali Çiftçi, stanbul Sanayi
Odas Meclis Üyesi, stanbul Sanayi
Odas Eski Yönetim Kurulu ve Eski
Meclis Bakan Hüsamettin Kavi, Çaramba Ticaret Borsas Yönetim Kurulu
Bakan Kazm Gürol Ylmaz, Krkkale Ticaret Borsas Yönetim Kurulu
Bakan Harun Sümer, Mula Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Bakan
Hayati Nizamolu, Çaramba Ticaret
Borsas Yönetim Kurulu Bakan Vekili Muharrem Yaral, Konya Karapnar
Ticaret Borsas Meclis Üyesi Ahmet
Dikici, Mersin Ticaret Borsas Meclis
Üyesi Yusuf Asfurolu” 20 yllk hizmetlerinden dolay plaket alanlar:
“Hayrabolu Ticaret Borsas Yönetim
Kurulu Bakan Süreyya Çiftçiolu,
Ankara Ticaret Borsas Meclis Üyesi
Celal Demirer” 51 yllk hizmeti için
plaketi ise “stanbul Ticaret Borsas
Onursal Bakan Nejat Ekrem Basmac” ald.

D ticaret açnn yüzde 69’u üç ülkeden
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2010 ylnn ilk dört aynda Rusya,
Çin ve ABD’nin ardndan en fazla açk

verilen 10 ülke arasnda Almanya 1 milyar
288 milyon dolarla dördüncü srada yer
ald. Onu, Güney Kore 1 milyar 65 milyon
dolarla, ran 1 milyar 64 milyon dolarla, Ukrayna 860 milyon dolarla, Japonya

820 milyon dolarla, Hindistan 769 milyon
dolarla, talya 681 milyon dolarla izledi.
Türkiye’nin en çok d ticaret aç verdii
10 ülkenin d ticaret açnn toplam ise
18 milyar 650.6 milyon dolara ulat.
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Desteklerde, Kalknma Ajanslar da devrede
Kalknma Ajanslar, Küçük ve Orta Ölçekli letmeleri Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanl (KOSGEB) ve Devlet
Planlama Tekilat Müstearl (DPT) arasndaki ibirliinin çerçevesini belirlemek için protokol imzaland.

D

evlet Bakan Cevdet Ylmaz ve
Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat
Ergün’ün katlmyla Babakanln yeni binasnda gerçekletirilen
törende, ibirlii protokolüne KOSGEB
Bakan Mustafa Kaplan ve DPT Müs-

tear Kemal Madenolu imza att.

birlii ne getirecek
KOSGEB, DPT ve Kalknma Ajanslar birlii Protokolü, söz konusu
kurumlar arasnda yürüyen ortak ça-

lmalar kurall ve sistematik bir temele oturtmak, daha verimli klmak
ve yeni ibirlii alanlar gelitirmek
amacyla imzalanan ibirlii protokolü,
KOB’lere yönelik desteklerin hem ulusal hem yerel dinamikler dorultusunda
tasarlanmas ve hayata geçirilmesinin
yolunu açacak.
Ayrca KOB’lere salanacak desteklerde mükerrerlikler etkili biçimde
kontrol edilecek ve tamamlayclk gözetilecek. Sonuç olarak her iki kurum
tarafndan iletmelerin ve giriimcilerin
rekabet gücünün artrlmas, dier taraftan da bölgesel ve yerel kalknmayla
rekabet edebilirlie katk vermesi salanm olacak. Protokol ile ayn zamanda iletmelerin ve giriimcilerin KOB
desteklerine eriimlerinin kolaylatrl-

mas ve destek faaliyetlerinin yerel iletmelerin özel koullarna uygun ekilde
tasarlanp uygulanmas da hedeeniyor.

birlii Protokolünün Hedeeri
DPT, KOSGEB ve Kalknma
Ajanslar’nn ortak çalmasyla nihai
hale getirilen bu protokol çerçevesinde
gerçekletirilecek hedeer öyle: KOB
destek faaliyetlerinin gelitirilmesi ve
uygulanmasnda ibirlii salanmas,
veri tabanlarnn paylalmas, ortak
tantm, bilgilendirme ve görünürlüü artrma faaliyetlerinin yürütülmesi,
yeni KOB nansman modellerinin ve
araçlarnn gelitirilmesine yönelik ortak faaliyetlerin gerçekletirilmesi.

Küme firmalarna kolay tezgah yatrm

O

stim Savunma ve Havaclk
Kümelenmesi, Form Makine CNC Takm Tezgahlar ve
Yap Kredi Leasing arasnda bir ibirlii protokolü imzaland. Bu protokol
kapsamnda Ostim Savunma ve Havaclk kümelenmesi üyesi rmalar için
tezgah yatrmlarn kolaylatrmak

üzere özel koullarla bir kampanya hazrland.
Ostim Savunma ve Havaclk kümelenmesi üyesi rmalar için düzenlenen
bu kampanyadan Ostim Medikal Sanayi kümelenmesi üyesi rmalar da ayn
artlarla faydalanabilecekler.
Konuya ilikin bilgi veren Savun-

acinar@etik.com.tr

U

luslar, yeryüzünde yaanmakta olan medeniyet
sürecini herhangi bir yerinden yakalayabildikleri ölçüde büyük
yartan kopmamay baaryorlar.
nsanln tarihi boyunca yaanan
medeniyet sürecinin yalnzca son iki
yüzylnda bile oldukça önemli, kilometre ta niteliinde, dönemler var:
- 1830’lar buhar ve demiryollar,
- 1875’ler çelik, elektrik ve ar
sanayi,
- 1900’lerin ba petrol, otomobil
ve kitlesel üretim,
- 1900’lerin sonu enformasyon ve
telekomünikasyon,
- 2000’ler biyoteknoloji, nanoteknoloji ve biyoelektronik dönemlerini
çartryor.
Kukusuz bu yar bitmeyecek ve
aklmza bile gelmeyen, ad henüz
konmam yeni dönemlerle karlaacaz. Ülkelerin varlklarn sürdürebilmeleri, vatandalar için belirli
refah düzeyini salayabilmeleri için
hem içinde bulunulan dönemleri
iyi kavramalar, hem de gelecein
ne getireceinin farknda olmalar
gerekiyor.
Kimi ülkeler bu yarta zaman
zaman geride kalsalar da, doru öngörülerde bulunup, sçrama anlarn
yakalayarak yeniden süreçlere dahil
olabiliyorlar. Bunun içindir ki belirli
dönemlerde, baz ülkeler kendilerinden hiç beklenmeyen atlmlar ger-

ma ve Havaclk Kümelenmesi koordinatörlüü, savunma sanayi rmas
KOB’lerin, üretim, yeni pazarlar, vas eleman, kalite güvence sistemleri
gibi ana sanayinin taleplerini yerine
getirdiini, bu arada yeni teknoloji ihtiyaçlarnn da karlanmas gerektiini
belirttiler.

nsan tamak m önemli,
malzemeyi tamak m?

Atilla ÇINAR
Makine Mühendisi

çekletirebiliyorlar. Hzla geçip giden
treni seyretmek, onunla ilgili öyküleri
dinleyip anlatmakla yetinmek yerine,
karar verip, güç toplayp o trene
binmek gibi…
Son iki yüzyln önemli dönemlerine yakndan bakldnda, her
dönemin en stratejik kaynaklarn
hzl, ekonomik ve güvenilir ekilde
tamann önemli olduunu görmekteyiz. Tpk günümüzün en deerli
varl olan bilginin hzl, güvenilir ve
ucuz ulatrlmasnn önemi gibi.
Cumhuriyetimizin ilk yllarna ilikin
anlatlan bir öykü bu balamda
önemlidir:
Çelik, elektrik ve ar sanayi dönemlerini çeitli nedenlerle
tam yakalayamam olan Osmanl
mparatorluu’nun yerine kurulan
Cumhuriyet’in aydnlar, gitmekte
olan medeniyet trenini yakalamann
yollarn aradlar. Çünkü yartan
kopmamann yolu içinde bulunu-

lan çelik çann yakalanmasndan
geçiyordu.
Anadolu’da çeliin ba maddesi
olan demir cevheri vard. Ancak
demirin çelie dönüebilmesi için
kömürle bulumas artt. Yani,
1930’larn ustaba Hasan Usta’nn
deyiiyle, “Divrii’nin madeniyle,
Zonguldak’n kömürü bulumal, düün dernek kurulmal” idi.
Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk 1 Mart 1922 tarihli
Millet Meclisi açl konumasnda
durumu öyle dile getiriyordu:
“…Ekonomik hayatn ilemesindeki canllk; ancak tat araçlarnn,
karayollarnn, demiryollarnn ve
limanlarn içinde bulunduklar duruma
baldr”
Atatürk, ayn tarihlerde gazetelere
verdii demeçte: “Memleketin bütün
merkezleri yekdierine az zamanla
imendiferle (demiryoluyla) balanacaktr. Mühim maden hazineleri

açlacaktr.”
Çelik çan baka türlü yakalamann mümkün olmadn görenler,
onca yokluk ve yoksullua karn
gerekeni yapma kararlln gösterdiler. Kömür ile demir cevheri
buluup çelik olmal ve bu çelik
1900’lerle balayan yeni hamlenin
(petrol, otomobil ve kitlesel üretim)
yakalanmasn salamalyd. Demiri
ve kömürü, bunlarn bir araya gelmesiyle doan çelii hzl, ucuz ve
emniyetli tamann biricik yolu ise
demiryoluydu. O halde bir yandan
da demiryollar yaplmalyd. Cumhuriyeti kuran kadrolar bu doru
karar verdiler. Onlar sanayilemenin
her eyden önce malzeme hareketi
olduunun farkndaydlar.
Kendi çok yakn tarihimizden
çkarlacak ders herhalde u olmal: Ça yakalamak için, çan en
önemli ve stratejik malzemesini
tayabilecek altyapya sahip olunmaldr. Salkl bir üst yap, ancak salam ve güçlü bir altyapnn
üzerine kurulabilir. Kimi dönemlerde
kömür ve demir, kimi dönemlerde
petrol, kimi dönemlerde kimyasallar,
kimi dönemlerde de bilgi olan baat
kaynaklar hzl ve güvenilir ekilde
iletme kabiliyeti olmayan ülkelerin
medeniyet trenini kaçrmalar kaçnlmaz oluyor. Böyle ülkelerin zaman
hep bir dahaki treni beklemekle
geçiyor ne yazk ki.
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HEZARFEN projesi Gaziantep’te
KOB’lere inovasyonu tayan ve ilk kez Ostim’de uygulanan “Hezarfen”
Teknoloji ve Tasarm Gelitirme Projesi, Gaziantep Sanayi Odas’nda açlyor.

Gücünüz
ürettiiniz
kadardr…

B

asnmz, KOB’lere, üniversite-sanayi
ibirlii oluumlarna, onlarn etkinliklerine,
projelerine; yani Anadolu üretimi ve üreticisi ile onlarn bölgesel, yerel çabalarna yeterince
ilgi gösteriyor mu?
Sanayici ve iadam örgütleri, meslek kuruluu
yöneticileri; bu kurulularn basn ve halkla ilikiler
sorumlular, basn müavirleri tanktr:
Medya mensuplarmz bir bakan ya da üst düzey bir devlet adam katlmyorsa girite belirttiimiz alanlardaki toplantlara fazla rabet etmiyor.
(istisnalar zaten konumuz deil.) Ya da onunla
gelip, baka bir konuda demeç alp gidiyorlar.
Ertesi gün ilgili gazetelerde çkan haberlere bakldnda bin bir emekle hazrladnz o etkinliin
hak ettii izleri göremiyorsunuz. “Falanca bakan
dedi ki...” Ne demise; o etkinlikle uzaktan yakndan ilgisi yok.
Esas etkinliin konusu nedir, organizasyonun
amac nedir, o kitlenin dertleri neler, topluma
hangi mesajlar vermek istemiler? Onlar yok.
Allah için 5N1K’dan “nerede” sorusuna yant
veriliyor bazen: “Ostim’de katld bir toplantda..”
Gazeteci dostlarmzdan, “çeride darda çok
önemli güncel gelimeler var. Kadromuz yeterli
deil. Makro ekonomiyi ve olaylar takip ediyoruz.
Yazileri böyle istiyor,” gibi yantlar alnca, ‘siz de
haklsnz’ diyoruz.
Piyasa; borsa, faiz, döviz… Siyasi çekimeler,
polemikler… Tamam, belki okuyucular bunlar tüketiyordur. Ama ülkenin gelecei, ii, a,
bamszl, özgürlüü demek olan üretim ve
üretimin yapld yerler; onlar yapanlar önemli
deil midir?
Uluslararas bir sorunla karlatmzda
mesele,“kendi ihtiyaçlarmz kendimiz ne kadar
üretebiliyoruz, ne kadar da bamlyz” sorusunda
düümlenmiyor mu? Eer bu sorularn yantlar olumlu deilse köelerimizde sadece barp
çaryoruz.
Ankara Sanayi Odas Bakan Nurettin Özdebir,
Ostim’in evsahipliini yapt üniversite sanayi ibirlii ulusal kongresinde diyordu ki, “En ar rekabet artlarnda varlmz sürdürebilmemiz lazm;
önce iletmeler olarak varlmz sürdürebilmemiz
lazm. letmeler varln sürdürebilirse ülkeler
de varln sürdürebilir; bamszln koruyabilir,
onurlu bir devlet olarak ba dik yaayabilir.”
Sadece medya olarak, gazeteci olarak deil;
toplumun tüm kesimleri; bürokrat, bilim adam,
siyasetçisi ve kamuoyu yerli üretim ve üretici kavramn görmezden gelirsek en büyük savunma ve
saldr silahmz barp çarmaktan ibaret kalr.
Bir Profesörümüzün dedii gibi, “Eer bu gün
yola çkmazsak, kalknmamz bunlar baarm
ülkelerin insaf kadar olacaktr.”

T

ürk Patent Enstitüsü’nden
yaplan açklamaya göre,
Türk Patent Enstitüsü,
KOB’lerde yenilikçi kültürü artrmak ve KOB’ler tarafndan
üretilen yeniliklerin korunmasn
salamak amacyla, 2001 ylnda
Ankara Ostim OSB’de, 2008 ylnda Ankara Sincan 1. OSB ve 2009
ylnda Konya’da uygulad “Hezarfen” Projesi’nin dördüncüsünü
Gaziantep’te hayata geçiyor.
Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB, Gaziantep Sanayi Odas ve
Endüstriyel Tasarmclar Meslek
Kuruluu(ETMK) ibirlii ile gerçekletirilecek projenin açl yarn
Gaziantep Sanayi Odas’nda yaplacak. Açlta, Gaziantep Sanayi

Odas Bakan Nejat Koçer, ETMK
Bakan Berna Dalaman, KOSGEB
Bakan Mustafa Kaplan, Türk Patent Enstitüsü Bakan Yardmcs
Doç. Dr. Yüksel Birinci, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Yavuz Cokun, Gaziantep
Valisi Süleyman Kamç, Gaziantep
Büyükehir Belediye Bakan Asm
Güzelbey, istekleri halinde de Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün
konuma yapacaklar.
Konumalarn ardndan, Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB, Gaziantep Sanayi Odas arasnda ibirlii
protokolü imzalanacak. Protokolün
imzalanmasndan sonra TPE uzmanlarnca snaî mülkiyet haklar
konusunda bir seminer gerçekle-

tirilecek.
Açklamada, “Hezarfen” Teknoloji ve Tasarm Gelitirme Projesinin,
Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB,
Gaziantep Sanayi Odas ve ETMK
ibirlii ile Gaziantep ilinde yer
alan 20 rmaya 2010 yl boyunca
ücretsiz salanacak danmanlk
hizmetinden olutuu belirtilerek
öyle devam edildi:
“Danmanlk hizmeti kapsamnda rmalara, ulusal ve uluslararas
pazarlarda hedeere ulamak için
deiik kri mülkiyet araçlarnn
kullanlmas,
Patent dokümanlarnda yer alan
mevcut bilgiler kullanlarak teknik problemlere çözüm bulunmas,
yeni ürün, teknoloji ve projelerin
gelitirilmesi (Ar-Ge ve Ür-Ge
Mühendislii) Teknoloji trendlerinin ve rakiplerinin takip edilmesi,
Firmalarn Tasarm ihtiyaçlarnn
belirlenmesi ve tasarmclar ile bulumalarnn salanmas konusunda
bilgiler sunulacak.”
Açklamada ayrca, danmanlk hizmetinden yararlanmak isteyen rmalarn en geç 11 Haziran
2010’a kadar Gaziantep Sanayi
Odas’na kayt yaptrmas gerektii
bildirildi.

“Her 3 kiiden birisi kredi kart maduru”

T

ürkiye Esnaf ve Sanatkârlar
Konfederasyonu (TESK)
Genel Bakan Bendevi
Palandöken, 632’ye ulatn ve
her geçen gün kredi kart madurlarnn ç gibi artn belirterek,
kredi kart maduru her 3 kiiden
birinin borcunu ödeyemez durumda olduunu vurgulad.
TESK Genel Bakan Bendevi
Palandöken yapt açklamada,
isizliin yüzde 14’lerin üzerinde seyrettiini, asgari ücretin ise
insanlarn giderlerini karlamasna yetmedii için hemen herkesin
kredi kart kullanmaya yöneldiini
kaydederek, bunun sonucunda da
kredi kart maduru her üç kiiden
birisinin borcunu ödeyemediinin
altn çizdi.
“Bankalar gecikme faiz oranlarn
aa çekmeliler”
Türkiye’de en karl kurum ve
kurulularmzn banda bankalarn geldiine iaret eden Palandöken, öyle devam etti:
“Bu isizlik ve kriz ortamnda
bankalar da artk ellerini tan altna koymal ve uygulanan gecikme
faiz oranlarn aa çekmelidirler.
Bugün bankalarmz gecikme faiz
orann ortalama aylk yüzde 3.55
olarak uygulamaktadrlar. Zaten

zor durumda bulunan kredi kart borçlularnn, borçlarn bu faiz
oranlarndan ödemesi mümkün gözükmemektedir.”
Bankaclk Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun internet sitesinin
“Kredi Kart Ödeme Hesaplama”
ekrannn bir yl içinde 901 bin kii
tarafndan tklandn hatrlatan

Palandöken, “Görüyorsunuz insanlar borçlarn ‘nasl ödeyebiliriz’
diye çrpnyorlar. Ama bu yüksek
gecikme faiz oran ile borçlar kartopu gibi yükselirken geri ödenmesi de imkânszlayor. Acilen
faiz oranlarnn enasyon oranna
çekilmesi kaçnlmaz oldu” dedi.
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Makina sektörü kamu alclar ile bulutu
S

Sanayi ve Ticaret Bakanl Müstear Ali Boa, “Türk beyin gücünü öne çkartmak, katma deeri yüksek ürünleri üretmek zorundayz” dedi.

anayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün’ün de katlm ile
Gaziantep’te yaplan, ‘Türk Makine
Sanayi ve Kamu Almlar’ konulu panelin
açlnda konuan Sanayi ve Ticaret Bakanl Müstear Ali Boa, sanayi ve teknolojide istenilen gelimenin salanmasnn
çok önemli olduunu belirterek, panelin yapld tarih olan 29 Mays’n Türk tarihinde
çok önemli bir yere sahip olduuna iaret
ederek,”stanbul’un fethedildii bu önemli
ve anlaml günde, Fatih Sultan Mehmet, baarl olmak için toplar döktürmü, gemileri
karadan yürüterek baarya ulamtr. Bu
bize, teknolojik gelimenin, inovasyonun ne
kadar önemli olduunu açk bir ekilde gösteriyor” diye konutu.
Kamu hale Kurumu Bakan Hasan Gül
ise yapt konumada, kamu almlarnda temel ilkelerin saydamlk, rekabet ve eit muamelede bulunmak olduuna iaret etti.
Gül, kamu almlarnn hacmi ve önemi,
Türkiye’de kamu alm sistemleri, kamu
alanlarnda temel ilkeler, kamu almlarnda
yerli istekli lehine uygulamalar ve kamu
alnlarnda rekabetin salanmas konularnda detayl bilgiler verdi.
Kamu alm sürecinin, ihtiyaç tespiti ile gerekli kaynan salanmas dahil almn planlanmas ile baladna vurgu yapan Gül, u
bilgileri verdi:
“Bunu ihtiyacn tanmlanmas ve ihtiyacn
temininde uygulanacak usulün seçilmesi
izler. Daha sonraki aama ise almn gerçekletirilmesi sürecini içerir. Son aama

ise sözleme yönetimini kapsar. Günümüzde kamu almlar ülkemiz Gayri Sa Milli
Haslas’nn (GSMH) yüzde 10’undan fazlasn oluturmaktadr. Kamu almlar ekonomik ve sosyal politikalarn en önemli araçlarndan birisidir. Kamu almlar alannda
salanacak etkinlik ve verimlilikle ülkenin
gelime hz arasnda yakn bir iliki vardr.
Etkin bir kamu alm sistemi, kurumsal kapasite ve eyi bir mevzuata sahip olma yannda,
piyasalarn yapsna ve gelimiliine baldr. Kamu almlarnda belediyeler birinci srada yer alyor. Belediyeleri srasyla Kamu
ktisadi Teekkülleri (KT), Salk Bakanl ve Milli Eitim Bakanl takip ediyor.”
Kamu almlarnda yerli istekliler lehine
yüzde 15 yat avantaj salandn anlatan
Dr. Gül, unlar kaydetti:
“Örnek bir uygulama olan ‘Buy American
Act’ ile tüm yerli isteklilere yüzde 6 yat

avantaj, küçük iletmeler ile isizliin youn olduu bölgelerdeki iletmelere yüzde
12 yat avantaj, askeri ekipman alanlarnda
yüzde 50 yat avantaj uygulanabilmektedir. Hizmet almlar ve yapm ilerinde bütün yerli istekliler lehine, mal almlarnda
ise yerli mal olarak belirlenen mallar teklif
eden yerli istekliler lehine, yüzde 15 oranna
kadar yat avantaj salanmas hükümleri
konulabilir.”
Dr. Gül, kamu almlarnda yerli istekli lehine yaplacak uygulamalara ilikin olarak da
u önerilerde bulundu: “Fiyat avantaj uygulamas konusunda ülkenin makro ekonomik
politikalaryla balantl olduundan, yüzde
15’e kadar yat avantajnn idarelerce nasl
uygulanacana ilikin düzenleme yaplabilir. Fiyat avantaj uygulamasnda sektörel

ayrma gidilebilir,oligopolist piyasa yapsna
sahip endüstrilerin korunmas kaynak dalmn daha da bozar. Eik deerin altnda,
ihalenin yabanc isteklilere kapatlmas yerine
yerli malna yönelik yat avantaj uygulamas
yolu tercih edilebilir. Yüzde 15’e kadar yat
avantaj uygulanr demek yerine sabit oranlar
tespit edilebilir. Yerli ürün kullanm konusunda kamu yöneticileri ve vatandalarmz
nezdinde, zihniyet ve alglamada olumlu bir
deiim için etkin kampanyalar yürütülmeli.”
Devlet Malzeme Osi (DMO) Genel Müdür Vekili Gazi Kapan, 1926 ylnda kurulan
DMO’nun, günümüze kadar olan tarihsel süreçte, faaliyetleri, tekilat yaps ve görevleri
hakknda bilgi verdi.
Kapan, öyle konutu: “DMO olarak, stok
amaçl almlar yapyoruz. Katalog sözlemesi
ile tedarik yapyoruz. Protokol sözlemesi ile
tedarik yapyoruz. Müteferrik almlar yapyoruz. 2009 ylnda 719 milyon liralk alm
yaptk, satmzn tutar ise 823 milyon lira.
Kamu almlarnda, yüzde 3,5 orannda bir
paya sahibiz.’ Orta Anadolu Makine ve Aksamlar hracatçlar Birlii Yönetim Kurulu
Üyesi Ali Eren de Türkiye’nin ekonomik
alanda gelimesinin, özel ve kamu sektörünün birlikte çalmasna bal olduunu
kaydetti.”

ASAD, Balgat’taki yeni binasnda

A

SAD’n Balgat’taki yeni binasn Babakan Yardmcs
Bülent Arnç açt. Açl dolaysyla yaplan törende konuan Arnç,
son küresel ekonomik krizin Türkiye’yi
teet geçip geçmediini görmek için
ngiltere, Yunanistan, Portekiz, ABD
gibi ülkelere baklmas gerektiini söyleyen Babakan Yardmcs, hükümetin son 3 ylda reel sektöre 40 milyar
liralk destek saladn kaydetti.
“Bu krizi en az zararla atlatmaya muvaffak olmu baarl siyasi istikrar
var.” diyen Bakan Arnç, Merkez Bankas Bakan Durmu Ylmaz’n Bakanlar Kurulu’na yapt bilgilendirme
bringi hakknda bilgi verdi. Merkez
Bankas Bakannn büyüme öngörüsünün yüzde 6’nn üzerinde olduunu
bildiren Arnç, “Merkez Bankas bakannn bu öngörüsü bizi mutlu etti.

Umutlandrd. Ürdün, Suriye, Lübnan
ve Türkiye arasnda snrlarn kotalarn kaldrldn aktaran Arnç, bunun
muhteem bir baar olduunu belirterek salondakilerden alk bekledi. Konuklarn alklamasn isteyen Arnç,
Ankara Ticaret Odas Bakan Sinan
Aygün’e taklarak, “O Özal’n deil
Demirel’in rahle-i tedrisinden geçti. O
bu konuda biraz hasistir.” dedi.
ASAD Bakan ahin Altunta ise
yaanlan çada dayanma ve paylam kültürünün zorunluluk haline
geldiini belirterek, dernek olarak bu
dorultuda çaltklarnn altn çizdi.
Açla Ankara Ticaret Odas Bakan
Sinan Aygün, Ankaral sanayiciler ve
çok sayda davetli katld. Konumalarn ardndan ASAD üyelerine plaket
takdim edildi.
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Türkçe Konuan Giriimciler
Ostim’i de ziyaret etti

T

OBB 10. Türkçe Konuan Giriimciler Eitim Program çerçevesinde 24 ülkeden 45 giriimciyi
kabul eden TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu, “Yol haritamz karlkl olarak ticareti artrmak olmal” derken, zenginliin yolunun giriimcilikten geçtiini
anlatt. Hisarcklolu, Türkiye’nin bugün
Çin ile talya arasnda sanayi devi bir ülke
olduunu vurgularken, i yapabilmek için
en önemli unsurun para deil, giriimci
ruh olduunun altn çizdi.
ran, Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek,
Bulgaristan, Irak, Kazakistan, Karada,
Krgzistan, Krm Özerk Cumhuriyeti,
Kosava, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Romanya, Rusya, Tacikistan,
Tataristan, Türkmenistan, Ukrayna ve
Yunanistan’tan gelen, Türkçe konuan
giriimciler TOBB Birlik Merkezi’nde
M. Rifat Hisarcklolu ile bulutu. Hisar-

cklolu kabulde yapt konumada, organizasyonun sebebinin dünyada Türkçe
konuan iadamlar arasndaki dayanma
ve birliktelii salamak olduunu bildirdi.
“Herkes zengin olmak ister. Onun yolu
da ticaretten geçer. Alp satacaksn ki para
kazanabilesin” diyen TOBB Bakan Hisarcklolu, giriimciliin önemine dikkat çekti. Sovyetler Birlii örneini veren
Hisarcklolu, dünyann iki büyük süper
gücünden birisi olan Sovyetler Birlii’nin
kurunla silahla deil, giriimci eksiklii
nedeniyle ykldn ifade etti.
Türkçe konuan giriimciler heyeti daha
sonra Ostim’i de ziyaret etti. Ostim Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn ve
Ostim Yatrm A. proje koordinatörü
Abdullah Çörtü’nün Ostim hakknda yaptklar sunumlar sonras iadamlar rma
temsilcileri ile bir araya gelerek ikili görümelerde bulundular.

arzu.akay@ostim.com.tr
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alkla likilerin kredisi ve güvenirlilii o denli düük duruma geldi
ki, birçok uzman halkla ilikiler
yapmaya devam ederken kendini halkla
ilikiler kavramndan uzak tutmaktadr
(Sparks, 1993).
Pazarlama emperyalizmi, halkla ilikiler
fonksiyonunu tehdit etmektedir
(rfan ERDOAN, Gazi Ünv.letiim
Fak.Öretim Üyesi).
Neden teknikerler ile mühendisler
arasnda net olan belirlilik kadar iletiim
sektörü çalanlar arasnda fark edilir
belirlilik yoktur?
Neden kamu sektöründe protokol
uzman, halkla ilikiler uzman gibi kavramlarn alt dolu olmaya balamken
özel sektörde bu durum ihmal edilmektedir?
Her eyden öte, defalarca kez alt çizilerek öretilen iletiim etii olgusu, neden
pek çok durumda bizler için dezavantaj
olarak kullanlmaktadr?
Dorudur, bu metin anlald üzere
hiciv içeriklidir. Halkla ilikiler ve basnyayn paylam sitelerinde, ilgili e-posta
gruplarnda çoktandr gözümüze sokulan,
tüm meslektalarn cann skan, fakat
çok deerli bürokrasinin görmezden
geldii bir ihmalden söz ediyoruz.
Entelektüel beyin sfatyla seçilen/o
hale gelmesi için eitilen, zihinlerindeki allm duvarlar yklarak yerine
pencereler açlan insanlarn sektörün
içine brakldklarnda sahipsiz kalmalaryla
ilgili bir hiciv bu. Çok uzaa gitmeye
gerek yok, haber bültenlerinde son

TÜSAD, TÜRKONFED’le
Anadolu’ya açlyor
Türk Sanayicileri ve adamlar Dernei ile Türk Giriim
ve  Dünyas Konfederasyonu Anadolu’da, i dünyas
ve, Kalknma Ajanslar arasndaki ibirliini ele alacak.

T

ürk Sanayicileri ve adamlar
Dernei(TÜSAD) ile Türk Giriim ve  Dünyas Konfederasyonu (TÜRKONFED) Anadolu’da, i
dünyas ve Kalknma Ajanslar arasndaki
ibirliini ele alacak. “Bölgesel Kalknma
ve  Dünyasnn Rolü” toplantlarnn ilki
24 Mays’ta Gaziantep’te gerçekletirilecek.
TÜSAD ve TÜRKONFED, Anadolu’nun birçok ilinde “Bölgesel Kalknma ve  Dünyasnn Rolü” balkl bir
toplant serisi düzenleyecek. Kalknma
Ajanslar ile i dünyasnn gönüllü temsil
örgütleri arasndaki ibirliini güçlendirmeyi hedeeyen toplantlar kapsamnda,
bölgenin i insanlar ile kalknma, yerel
ihtiyaçlar ve öncelikli proje alanlar deerlendirilecek.
Toplant serisinin ilki 24 Mays’ta
Gaziantep’te gerçekletirecek. Toplantnn açl konumalar TÜSAD Yönetim Kurulu Bakan Ümit Boyner ve
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Bakan
Celal Beysel tarafndan yaplacak. Açl
konumalarnn ardndan düzenlenecek
“Dünyada ve Türkiye’de Deiim ve
Bölgesel Çözümler” balkl panelin moderatörlüünü TÜSAD Yönetim Kurulu
Üyesi ve Bölgesel Gelime ve  Dünyas

Örgütleriyle likiler Komisyonu Bakan
Muharrem Ylmaz üstlenecek. “Bölgesel
Kalknma ve  Dünyasnn Rolü” toplant serisi Karadeniz, ç Anadolu ve Dou
Anadolu bölgelerinde gerçekleecek dört
toplant ile devam edecek.

“Bütünlüklü kalknma
stratejileri belirlenmeli”
TÜRKONFED Bakan Celal Beysel,
hzl büyüme beklentilerinin artt bu
dönemde yerel kalknma stratejilerinin
önemine deinerek, hzl ve sürdürülebilir
büyümenin ve kalknmann gerçekletirilebilmesi için her bölgeye özel, ancak
bütünlüklü kalknma stratejilerinin gelitirilmesi gerektiini vurgulad. Bu stratejileri oluturulurken yerel bilgiye kulak verilmesi ve bölgedeki beklentilerin
karlanmas gerektiini belirten Beysel,
“Kurulularn tamamlam olan Kalknma Ajanslar bu deiimin ve büyümenin
motoru olabilecek kapasitede kurumlardr. Bölgesel Kalknma ve  Dünyasnn
Rolü toplantlarmzla deiim ihtiyac
konusunda farkndalk yaratmay ve yerel
taleplerle kalknma politikalarnn uyumlatrlmasna yardmc olmay amaçlyoruz” dedi.
ÇOK OKUMALI

letiim
sektörünün
sahipsizlii
üzerine

Arzu AKAY
dakika bilgilendirmesi yapan muhabirlere,
ünlü deterjan markasnn kampanyasn
hazrlayan reklamcya, be yldzl otelin
kurumsal halkla ilikilerini yürüten halkla
ilikiler uzmanna “derdiniz nedir?” diye
sormanz yeterli. Birinin ekrana çkarken
giydii takm elbisesinin borcu ödenmemitir, dieri kampanya lansman için
hazrlad slogana kampanyada olmayan
kelimeler eklemek zorunda braklmtr,
bir dieri alan eitimi olmayan fakat fiziksel özellikleri kendine göre ar basan
bir bakas tarafndan iinden edilmek
üzeredir…
Zor deildir esasen; mesele eitilmi olan güçsüz brakmamaktr. Belki
de tüm bu can skc güç eksikliinin
sebebi, karar alclar içinde iletiimcilerin
olmamasndan kaynaklanmaktadr. Kamunun sektör çalanlarnn yannda yer
almamas özele katlanarak yansmaktadr.
Snrlar belirlenmemi, donanm ölçütü
olmayan sektörde tabiri caizse ans
yaver gitmeyen/hakkn savunamayan iletiimci “bu yanltr, olmas gereken bu-
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dur” diyememekte, pek çok tehditle ba
baa yaamna devam etmeye çalmaktadr. Konuyu somutlatrmak için küçük
bir örnek vermek istiyorum; sondaj ii
ile uraan bir irket, maden mühendisi
kadrosuna tandmdr diye hemirelik
bölümü mezunu birini istihdam etmez.
veren için bu durum imkanszdr, hatta
komiktir. Oysa ayn irket tandmdr
diye ayn kiiyi halkla ilikiler departmanna yerletirebilir. Benzer pek çok
örnek yaanmtr.
Zaman içinde olumlu küçük admlar
hissedilmiyor deil. En azndan kamu,
be yl öncesinde yapt hatay tekrarlayp, iletiim kadrolarnda iktisatçlar
çaltrmyor. Fakat sektör çalanlarnn
halen çok ciddi sahipsizlikleri olduunu
unutmamak gerekiyor.
Sparks’n cümlesindeki; pek çok uzmann halkla ilikilerle urarken kendini
halkla ilikiler kavramndan uzak tutmad zaman, çözüme ulalm olacaktr.

Artk Paydos, Truva Yaynlar,
Mahmut KPER
Genç Türkiye Cumhuriyeti, Kurtulu Sava’nn hemen ardndan
yeni bir mücadeleye giriir. Bu
kez hedef, geç kalnan sanayi devrimini yakalamak ve ileri
medeniyetler seviyesine ulamaktr.
Elde avuçta bir ey yokken, yine
yoktan varlar yaratmak gerekmektedir. Topyekün kalknma için
ülkenin tüm kaynaklar seferber
edilir, ülke insan kendisi için yaplan bu çabalara içtenlikle, kvançla
ve büyük bir cokuyla katlr. Tamamen bize özgü olan, bamszl, yurt kaynaklarn ve ülke insan
gücünü esas alan bu kalknma
modeli, o gün pek çok ülke
tarafndan örnek alnd gibi, imdilerde örnek almaya çaltmz
birçok ülke için de ilham kayna
olur. Kurulan her iletme ya da
yeni bir yere ulaan demiryolu,
ksa sürede o yörede bambaka
bir yaam balatr; kalknmaya
öncülük eder...
Bu öncüler o kadar çoktur ki;
Sümerbank tesisleri, eker fab-

rikalar, Demir-Çelik iletmeleri,
Uçak fabrikalar, Cer atölyeleri,
ETBANK kurulular...
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TOBB ETÜ’de mezuniyet sevinci
ve gururu içindeyim. Onlar ayn zamanda,
eitim sistemine kazandrdmz, ‘model
üniversite’nin mezunlardr. Mezunlarmz,
yükseköretim sistemine örnek olacak pek
çok yenilii yaadlar” ifadesini kulland.

Hisarcklolu’ndan yeni
mezunlara tavsiyeler

T

OBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) 2009-2010 akademik ylnda mezun olan 527 örenci, keplerini havaya atarak mezuniyet
sevincini yaad. Sanayi ve Ticaret Bakan
Nihat Ergün’ün de konuk olduu törende
konuan TOBB Bakan ve TOBB ETÜ
Mütevelli Heyeti Bakan M. Rifat Hisarckolu, mezun olan örencileri kutlarken,
baz tavsiyelerde de bulundu. Hisacklolu, “Mutlaka hayal edin. Hiçbir ey insann
hayal gücü kadar hür deildir. Hedef koyun. Hedefsiz gemiye hiçbir rüzgâr yardm

etmez. Emek verin, sabrla çaln, kaybetmekten korkmayn.” dedi.
TOBB Bakan ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Bakan Hisarckolu, Sanayi
ve Ticaret Bakan Ergün ile birlikte, hem
sanayiyi hem de giriimcilii gelitirecek
çok önemli projeler yürüttüklerine deindi.
“Ne mutlu ki, giriimcinin destekçisi bir bakanmz var.” diyen Hisarcklolu, Bakan
Ergün’e desteklerinden dolay teekkür etti.
M. Rifat Hisarcklolu konumasnda “Ülkemizi yarnlara tayacak genç arkadalarmn mezuniyetlerini görmenin, heyecan

Hisarcklolu sözlerine öyle devam etti:
“Yeni bir hayat sizleri bekliyor. Sorumluluunuz çok büyük. Size tavsiyelerim olacak.
Hayatnzda mutlaka hayal edin! Hiçbir ey
insann hayal gücü kadar hür deildir! Hedef koyun! Hedefsiz gemiye hiçbir rüzgâr
yardm etmez! Emek verin, sabrla çaln,
kaybetmekten korkmayn! Kaybetmekten
ylmayanlar, kazanmann eiindedir! Birbirinizi sevin, birbirinize sayg duyun ve
birbirinize deer verin!

Eski köye yeni adet getirin
Hangi görüü benimsemi olursanz
olun, mutlaka vicdanl olun. Zira Türkiye
ne çektiyse, hep korkularna esir olmaktan,
yanndaki arkadan, öteki diye görmekten
çekti. Aln terinizi, akl teriniz ile birletirin.
Eski köye yeni adet getirin. Yenilik peinde
koun ama birlikte çalmay da örenin.
Sizin sözlüünüzde içe kapanmak, komplo
teorilerine itibar etmek, sloganlara balan-

mak, deiimden korkmak, olmamal. Sizler emek verecek, üretecek ve bu topraklarda Cumhuriyetimizin, Demokrasimizin ve
Kalknmann garantisi olacaksnz.
Biz, sizlere, dünyann 17., Avrupa’nnsa 6.
büyük ekonomisi olmu bir Türkiye devrediyoruz. Sizlerin hedeyse; dünyann en
büyük 10 ekonomisi arasna giren, ekonomisiyle, birinci snf demokrasisiyle, kültürel zenginliiyle, bütün dünyann örnek ald, Mustafa Kemal Atatürk’ün iaret ettii
yönde, çada uygarlk seviyesine ulam
ve üstüne çkm, dünyadaki yeri tarihteki
yerine yaraan bir Türkiye olmaldr.”

Bakan Ergün: “Türkiye’yi ileri
götürecek olan giriimci ruhtur”
Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün
ise konumasnda, TOBB-ETÜ’den mezun
olan örencilerin serbest rekabet gücü yüksek birer insan olarak yetitiini, imdi bu
avantajlarn hem kendileri, hem de ülke,
ve millet için daha ileri noktalara tanmas
gerektiini kaydetti.
Törende konuan TOBB ETÜ Rektörü
Prof. Dr. Yücel Altunbaak, üniversitelerinin 2004’te 270 olan örenci saysnn 2010
ylnda 2 bin 716’ya, 38 olan öretim üyesi
saysnn da 160’a çktn söyledi.

Yeni pakette 263 milyon liralk destek var
Sanayi ve Ticaret Bakan
Nihat Ergün, 6 destek
programndan oluan
yeni KOB Destek
Paketi’ni açklad. Yeni
paket çerçevesinde
263 milyon TL kaynak
aktarlacan söyleyen
Bakan Ergün, seneye bu
rakamn 500 milyon TL’ye
çkarlabileceini belirtti.

Y

eni desteklerin ekonominin temel
dorularyla birebir örtütüünü
vurgulayan Bakan Ergün, reel
sektörün makro planda sorun yaad teknoloji, ürün tasarm, ihracat, markalama,
inovasyon ve kümelenme gibi alanlara
arlk vereceklerini açklad. Yeni destek
programlarnn reel sektörün dönüümünü
salayacak ve güçlü makroekonomik yapy anlaml ve deerli hale getirecek programlar olduunu söyleyen Bakan Ergün, bu
destek programlarnn uygulamaya girmesiyle birlikte, kurum tekilat yapsn güçlendirmek için, 81 ilde KOSGEB Merkez
Müdürlüü açlmas kararn da aldklarn
belirtti. 263 milyon TL’lik kaynak ayrdklar yeni destek modellerinin, iletmelerin,
meslek örgütlerinin ve akademik çevrelerin
görü, ihtiyaç, talep ve beklentilerini dikka-

te alarak katlmc bir anlayla hazrlandn belirten Bakan Ergün, farkl bölge, sektör
ve ölçeklerde faaliyet gösteren KOB’lerin
farkl ihtiyaçlarnn karlanacan ifade
etti.
Eriimi kolay, etkin, yaln ve esnek bir
program hazrladklarn kaydeden Bakan
Ergün, böylece katma deeri ve rekabet
gücü yüksek, gelime potansiyeli olan
sektörlere öncelik vereceklerini, nitelikli
KOB’lerin nitelikli bir ekilde desteklenmesini salayacaklarn ifade etti. Bakan
Ergün bu çerçevede hazrladklar 6 adet
destek program olduunu belirterek, bunlar öyle sralad:
“KOB Proje Destek Program, Ar-Ge,
novasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Program, Tematik Proje Destek Program, birlii-Güçbirlii Destek Program,

Giriimcilik Destek Program, Genel Destek Program.” Bakan Ergün, konjonktürel
gelimeler nda yeni destek programlarnn devreye alnmasnn da mümkün olacan vurgulad.

birlii-güçbirliine
geri ödemesiz destekler
birlii-Güçbirlii Destek Program
kapsamnda, ortak tedarik, ortak tasarm,
ortak pazarlama, ortak laboratuar ile ortak
imalat ve hizmet sunumu gibi alanlarda
bir araya gelen iletmelerimize destekler
salanacak. Program kapsamnda, 250 bin
TL geri ödemesiz ve 500 bin TL geri ödemeli destek verilecek. Destek oran 1’inci
ve 2’inci Bölgelerde yüzde 50; 3’üncü
ve 4’üncü Bölgelerde ise yüzde 60 olarak
uygulanacak. birlii-Güçbirlii Destek

Program’yla Türkiye’nin üretim yapsnn
en skntl özelliklerinden biri olan küçük ve dank iletmelerden kaynaklanan
sorunlara çözüm üreteceklerini bildiren
Bakan Ergün, küçük ve dank örgütlenmenin iletmelerin ölçek ekonomisinden
yararlanmalarn engellediini, maliyetleri
artrdn, kalite yükseltici admlar ise yavalattn söyledi. ‘Küçük olsun, benim
olsun’ anlayn doru bulmadn belirten
Bakan Ergün, iletmelerimizin birleme, ibirlii ve ortaklk yoluyla, mevcut pastay
büyütmelerini istediklerini vurgulad. Bakan Ergün, bu programn KOB’lerin tedarik, pazarlama, düük kapasite kullanm,
rekabet gücü zay ve nansman gibi tek
balarna çözemeyecekleri birçok soruna
çözüm bulmalarn salayacan ifade etti.

Destek sonuçlaryla ilgili rapor
kamuoyuyla paylalacak
Ergün ayrca yaplan desteklerin sonuçlarn içeren bir raporun kamuoyuyla
paylalacan ifade etti. Ergün, “Bunlarn
sahada ölçülebilmesiyle alakal bir saha çalmas balattk” dedi. Ergün ayrca konumasnda destekleme program kapsamnda,
nitelikli KOB’lerin desteklenmesinin ve
KOB’lerin nitelikli olmasnn salanmasnn önemli olduunu vurgulad. Ergün öte
yandan, bütün KOB’lere birlein demediklerini ortak i yapma kültürünü gelitirmeye
çaltklarn kaydetti.
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Türk Traktör Ankara’nn patent ampiyonu
2000-2009 ylar
arasnda 10 yllk
süre içinde yaplan
patent bavurularn
deerlendiren Türk
Patent Enstitüsü,
Türk Traktör A.’yi
Ankara’nn patent
ampiyonu ilan etti. Türk
Patent Enstitüsü’nün
Ankara ampiyonlar
sralamasnda TÜBTAK
ikinci, MSB Teknik
Hizmetler Dairesi üçüncü
srada yer ald.

T

ürk Patent Enstitüsü, 2000-2009
yllar arasnda Ankara ilinde en
fazla patent bavurusu yapan rma dalnda, Türk Traktör A’yi ödüllendirdi. 10 yllk süre içinde 41 patent bavurusu bulunan Türk Traktör’ün ödülü

Türk Patent Enstitüsü’nün Ankara’daki
merkezinde düzenlenen törenle verildi.
Türk Traktör’ün Ankara’da patent
ampiyonluunu tescil eden bu ödül
sonrasnda irketin Genel Müdürü Marco Votta bir açklama yapt:
“Modern tarma yön verme vizyonuyla çalmalarn sürdüren Türk Traktör,
New Holland ve Case IH marka ürünlerimizin önemli bir bölümünü ülkemizde tasarlam, gelitirmi ve testlerini
tamamlamtr. Tamamen Türk Traktör
Ar-Ge merkezi tarafndan tasarlananyaratlan ve Ankara’daki fabrikamzda
üretilen bu traktörlerin önemli bir bölümü dünyann 65 ülkesine ihraç edilmektedir. Müteri beklentilerini eksiksiz
karlayan modellerimizin temelinde
yenilikçi ve rekabetçi tasarmlarmz yer
almaktadr. Türk Patent Enstitüsü’nün
yüksek yaratclk kapasitemize iaret
eden bu ödülü, çalma azmimizi güçlendirmi ve bizim için gurur verici olmutur.”
Marco Votta geçtiimiz 10 ylda bavurulan 41 patentin tamamna yaknnn
Türk Traktör’ün üretim ve hizmet süreçlerine yansyan bulular olduuna da
dikkat çekerek açklamasn öyle sürdürdü:

Sanayi strateji belgesi
yüksek planlamada

T

ürkiye’nin 4 yllk yol haritasn ortaya koyan Sanayi Strateji Belgesi geçen hafta Yüksek
Planlama Kurulu’na gönderildi. Sanayi
Strateji Belgesi çerçevesinde sektörel
strateji belgeleri hazrlayan Sanayi ve
Ticaret Bakanl, bu ay içinde 3 sektöre ait strateji belgesini daha Ekonomi
Koordinasyon Kurulu’na göndermeyi
planlyor.
Sanayi ve Ticaret Bakanl Sanayi Genel Müdürü Süfyan Emirolu,
“Makine Sanayi Strateji Belgesi” üzerindeki mutabakat toplantsn takiben
EKK’ya gönderileceini açklad. Emirolu, “Elektrik ve Elektronik Stratejisi
Belgesi” ve “Seramik Strateji Belgesi”
nin de çalmalarnn son aamaya geldiini ve bu ay içinde Ekonomi Koor-

dinasyon Kurulu’na gönderileceini
ifade etti.

Seramik, elektrik, elektronik’te
çalmalar son aamada
“Elektrik ve Elektronik Stratejisi Belgesi” ve “Seramik Strateji
Belgesi’nin de çalmalarnn son aamaya geldiini kaydeden Emirolu,
“Seramik, elektrik ve elektronik hazr.
Onu da bu ay içinde EKK’ya göndereceiz” dedi.
Cam, gda ve mobilya sektörlerine
yönelik strateji belgelerinin ise gündemlerinde olduunu dile getiren Emirolu, tekstil ve hazr giyim sektörünün
strateji belgesinin 18 aydr uygulamada
olduunu anmsatt.

“Tek bana patent sahibi olmak, bir
ticari baar deildi. Türk Traktör’ün asl
baars ald bu patentlerin tamamna
yaknn hizmet ve üretim süreçlerinde
kullanyor olmasdr. Yani Türk Traktör
yaratcln ticariletirebilen yenilikçi
bir kurum olabilmitir. TUIK verilerine
göre ubat ayndaki iç pazardaki yaklak yüzde 46’lk pazar paymz ve açk

ara ile liderlik konumumuzun arkasnda
yatan gerçek de budur.”
Türk Patent Enstitüsü’nün geçtiimiz
10 yln patent ampiyonlar sralamasnda Türk Traktör’ün ardndan gelen iki
kurulu ise, 36 bavuru ile TÜBTAK ve
25 bavuru ile MSB Teknik Hizmetler
Daire Bakanl oldu.
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Ortam düzeldikçe istihdam artar
sefikcaliskan@hotmail.com

Rifat Hisarcklolu, bürokratlar tarafndan, her iletmenin, potansiyel
olarak vergi kaçran, kötü niyetli bir mükellef gibi alglanmasnn,
Anadolu’da büyük bir sknt yarattna dikkat çekti.

T

OBB Bakan Rifat Hisarcklolu,
isizliin Türkiye’nin en büyük sorunu olduunu ve i dünyas olarak bu
sorunun, Türkiye’nin geleceini tehdit ettiinin farknda olduklarn söyledi. 2002-2008
arasnda, özel sektörün, 3 milyon kiiye yeni
istihdam saladn ifade eden Hisarcklolu,
kaytd ekonominin azaltlmasna da katkda
bulunduklarn belirtti. “Türkiye’de i ve yatrm ortam düzeldikçe, ekonomi büyüdükçe,
bizim de istihdam artrdmz ortada” diyen
Hisarcklolu, istihdam meselesinde kesin çözümün çarklarn daha hzl dönmesi, üretim ve
rekabet gücünün artmas olduunu vurgulad.
TOBB Bakan Rifat Hisarcklolu, bürokratlar tarafndan, her iletmenin, potansiyel
olarak vergi kaçran, kötü niyetli bir mükellef
gibi alglanmasnn, Anadolu’da büyük bir sknt yarattna dikkat çekti. Bu durumun i
yapmay imkânsz hale getirdiini dile getiren
Hisarcklolu, bir ksm denetim elemanlarnn ‘biz raporumuzu yazalm, sonra siz yargya gidip çözün’ eklinde, umursamaz bir tavr
içinde olduunu ileri sürdü. Hisarcklolu,
haksz muameleye maruz braklan müteebbisin üzerine yapan damgadan kurtulmak için
mahkeme kaplarnda yllarca uratn dile
getirdi.

binlerce yeni istihdam salayacaz, havas
vermeye çalmadk. Yanl anlalsak da, gözümüzün gördüünü konutuk. Özel sektörün
tek çat örgütü olarak, rmalarmzla ve dier
i dünyas örgütleriyle beraber, istihdam sorununun çözümü için aray içinde olduk. Ve
baardk” dedi.

Yatrm ortam rakiplerle ayn kaliteye yükseltilmeli
Hisarcklolu, daha güçlü bir Türkiye için
önce yatrm ortamnn rakiplerle ayn kaliteye
yükseltilmesi gerektiini vurgulad. Bu çerçevede, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk
Muhakemeleri Kanunu, vergi sistemi reformu
ve perakende sektörünün düzenlenmesi gibi,
yatrm ortamn iyiletirecek yasal düzenlemelerin, hzla tamamlanmas gerektiini söyleyen
Hisarcklolu, irketlerin nansmana eriimi
nin kolaylatrlmas gerektiini belirtti.
Hükümetin Kredi Garanti Fonu’na ilave teminat salamasnn, Eximbank’n kaynaklarn artrmasnn, KOB’lere önemli bir destek
olduunu vurgulayan Hisarcklolu, Avrupa
Birlii piyasalarnda büyüyen sorunlar dikkate
alarak, yurtdnda alternatif pazarlara açlmay
kolaylatrmak üzere, ihracat sigortas sisteminin daha etkin çaltrlmasn ve sanayicilerin
yurtd tamaclk maliyetlerine Hazine destei salanmasn istedi.

Kalknma ajanslar yeni bürokratik kurumlara dönütürülmemeli

Türkiye’nin geleceine ortak olan kiiler olarak, sorunlara da, çözümlere de ortak olduklarn ifade eden Hisarcklolu, “Ancak bir noktann da altn çizmek istiyoruz. Bizler, sizin de
her zaman belirttiiniz gibi, ne aldatan olduk,
ne de aldanan olduk. Birileri gibi ‘asl yok yaylasnda bin 500 koyunumuz var’ iddiasnda
bulunmadk. Masa banda hesap yapp, 100

Bölgesel kalknma ajanslarnn, yeni bürokratik kurumlara dönütürülmemesini isteyen
Hisarcklolu, bunlar vastasyla, il il, bölge
bölge, Türkiye’nin geleceinin tasarlanmas
gerektiini vurgulad. Buralarda yerel frsatlar, küresel avantaja çevirecek projeler üzerine
odaklanmann gerektiine deinen Hisarcklolu, Tübitak ile Kosgeb’in, özel sektörle daha
yakn ibirlii yapan, destek veren kurumlar
haline gelmesinin memnuniyet verici olduunu dile getirdi. Ar-Ge teviklerinin son yllarda
artrlmas ve geniletilmesi de olumlu sonuçlar verdi.

Ostim Modeline talep Yemen’den de geldi

Y

emen Sanayi ve Ticaret Bakan
Yahya El Mütevekkil’i OSTM’i
ziyaret etti. OSTM Yönetim Kurul
Bakan Orhan Aydn ve OSB yöneticileri ile

bir araya gelen Bakan El Mütevekkil, OSB çalmalar hakknda bilgi ald. Daha önce Sincan OSB’yi de ziyaret eden Yemenli sanayi
bakan, kendi ülkesinde kurulmas planlanan
yeni sanayi bölgesi için OSTM Modelinden
yararlanmak istediini belirterek, Ostim yönetiminin bu yönde kakt vermesini teklif etti.
Bilgi ald Ostim’in altyap ve üretime
yönelik oluturduu sistemlerden etkilendiin vurgulayan Bakan El Mütevekkil, ayrca
Yemen’le ticaretin gelimesi içinde elinden
gelen çabay göstereceini söyledi. El Mütevekkil, ülkesine dönüte kendi özel sektör
kurulularn toplayarak projeyi anlatacan
ve Ostim’in de projeye dahil olmasn beklediklerini belirtti.

çi külfet deil,
nimettir..

ek ÇALIKAN

001 krizi ile %6’dan %
10 bandna çkan isizlik
rakam 2009 krizi ile %
14 bandna çkt. %14 band,
liselerin dört yla çkarlmas,
ie katlm oranlarnn dümesi
ve mevsimin olumlu etkilerine
ramen ulalm bir rakamdr. zlenen ekonomi politika
isizlik orann % 18 bandna
oturtacaktr.

2

nin istihdam art salayacan nerden biliyorsunuz?
Stratejik belgenin dayand en
önemli argüman, yani büyüme
Allah emanet. Hükümet 8
yllk iktidarnda ortaya koyduu hangi büyüme hedefini
tutturdu ki bundan sonrakileri
tuttursun? Stratejinin oturduu
temel çürük.

sizlikdeki bu dramatik art
yetkilileri savunmaya ve tedbir
almaya itmi gibi. Önce isizliin dünyann sorunu olduu
söylendi. Herkese i bulunamayaca ifade edildi. sizlik kaderdi, içi külfetti yani. imdi
ise “ulusal istihdam stratejisi”
ad altnda birtakm hedefler
konmakta ve planlar yaplmaktadr. sizlik 2023 ylna kadar
bir hizaya sokulacakm. Bu
strateji bana göre tam bir “laf
olsun torba dolsun” çalmasdr. Neden mi? Çünkü zaten
bu tip çalmalar yllardan bu
yana DPT tarafndan ilgili tüm
taraflarn katlm ile be yllk
kalknma planlarnda zaten
yaplr ve hiçbiri ne hayata
geçirilir ne de hedeflenen rakamlara ulalr. Millet ve onun
temsilcilerinden oluan meclis
de denetim yetkisini kullanarak
DPT’ye ve dier katlmclara ve tabi ki hükümetlere
bu konu ile ilgili hiçbir soru
sormaz. Yani bürokrasisi, sendikas, ivereni, bilim adam,
hükümeti, basn ve meclisi
ile isizlik konusunda yaplan
bu çalma, daha öncekileri
gibi tam bir “bo durma boa
çal” vecizesi örnei olacaktr.

Dier yaplacak ilere baktmzda ise, kurslarn açlmas,
isizlik sigortasndan yararlananlarn saysnn artrlmas,
engellileri ie balatma vb
strateji gibi ar bir kavram ile
adlandrlan belgenin içinde yer
almaz. Bunlar zaten kanunlarda var. Bunlar hayata geçirmek için ne bekliyoruz ki?
Bunlar niye strateji gibi ar
bir kavramn içine sokarak
habbeyi kubbe yapyoruz ki?

Yaplan bu çalmalarn baarl olmas zaten imkanszdr.
Çünkü bu çalmalar eklektik
bir yapya sahiptir. Adnn
strateji gibi kavramlarn eklenmesi ise tam bir ark kurnazl. Stratejik çalmalar eklektik
deil, organik olur. Çalmada
mantk hatas bulunmaktadr.
Hazrlanan plann ana fikri
büyümenin artrlmas ile istihdamn artrlmasdr. Ülkemiz
2002-2007 arasnda büyümütür. stihdam art salanm
mdr? Tabi ki hayr! Peki
imdi salayacanz büyüme-

sizlik nasl önlenir? Önce
içiyi külfet deil, nimet olarak
görmekle ie balanmaldr.
Bunun yeri istihdam odakl maliye politikasdr. Bunun
arac ise giriimcilerdir. Giriimciyi destekleyeceksiniz ki,
yatrm yaplsn yatrm yaplsn
ki içiye ihtiyaç olsun. çi
nimet olsun. Uygulanan maliye
politikas ile ülkede salanan
büyüme, cari açk ve yurt d
borçlanmaya dayanmaktadr.
Bu büyümenin yurt içinde
deil, yurt dnda istihdam
saladn herkes bilir. Ayn
büyüme modeline dayanarak
“ulusal istihdam stratejisi” hazrlamak komediden baka bir
ey deildir.
Maliye politikas deitirilmeden hazrlanan strateji raporlar
DPT’nin yllarca yapt raflarda çok k duran raporlardan
daha fazla bir anlam ifade
etmeyecektir. zlenen maliye
politikas ile yurt içine deil,
yurt dna istihdam salanrken isizlii çözmek amac ile
raporlar hazrlamak timsahn
gözyalarn gizleyemeyecektir.
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Ostim’in Ulusal Kongre baars
Ostim Organize Sanayi
Bölgesinin katks ve OSB
birimlerinin çalmas ile
organize edilen ‘Üniversite
Sanayi birliinde
Kümelenmenin Önemi’ ana
temal Ulusal Kongre baar
ile tamamland. Kongre
organizasyonu akademik
çevreler ve katlmclar
tarafndan övgüyle karland.

Ü

niversite Sanayi birlii Merkezleri Platformu (ÜSMP) tarafndan üçüncüsü düzenlenen ulusal
kongre ODTÜ’de Ostim’in ev sahipliinde
gerçekletirildi. Halkbankasnn sponsor
olarak destekledii kongre “Üniversite Sanayi birliinde Kümelenmenin Önemi”
ana temas ile iki gün sürdü.
Kongre Ostim OSB adna OMEDYA
ajans tarafndan hazrlanan tematik ksa
video gösterisi ve Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn’n ho geldiniz konumas
ile açld. Daha sonra Ankara Sanayi Odas
(ASO) Bakan Nurettin Özdebir, Çankaya
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, ODTÜ Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Acar’n konumalar ile devam etti.

Anadolu Kümeleri birlii
Platformu (AKP) kuruldu
Açl konumalarndan sonra çeitli sektörlerde kurulan kümeler ve küme
giriimleri arasndaki ibirlii ve koordinasyonu salamak amacyla 15 küme
temsilcisi arasnda protokol imzalad.
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ziya Burhanettin Güvenç, Anadolu Kümeleri birlii Platformunun Üniversite
Sanayi birlii 3.Ulusal Kongresinin
deerli bir çkts olarak hayata geçtiini
söyledi.
AKP’in ibirlii platformunda Devlet Planlama Tekilat, KOSGEB, Türk
Standartlar Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, TÜBTAK, TOBB, TTGV, Yerel
Yönetimler, Üniversiteler, Sivil Toplum
Kurulular, Meslek Birlikleri ve TESK
gibi kurulular da yer alyor.

AKP Protokolüne
mza Atan Katlmc Kümeler:
Ostim  Ve naat Kümelenmesi, Ostim Savunma
Yan Sanayi Kümelenmesi,
Ostim Yenilenebilir Enerji
Ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, Ostim Medikal
Sanayi,
Kümelenmesi,
Bodrum Yatclk Kümesi,
Adyaman Tekstil Ve Hazr Giyim Kümesi
zmir Organik Gda Kümesi, Eskiehir Seramik  Kümesi, Eskiehir Esba Uzay
Ve Havaclk Kümesi, zmir noviz Salk Kümesi,
Denizli Jeotermal Kümelenmesi, denizli Tekstil ve
Tekstil Makinalar Kümelenmesi, Denizli
Tarm ve Hayvanclk Kümelenmesi, Denizli Mermer ve Mermer Makineleri Kümesi, Denizli Turizm Kümelenmesi.

OSTM’deki Kümelenme
Örnekleri Anlatld
Çankaya Ünversitesi Röktörü Prof. Ziya
Burhanettin Güvenç’in yönettii oturumda
Ostim’de kurulu kümelerin sunumlar yapld. Küme giriimleri öncesi OSTM’de
yaplan rekabet analizi çalmalar Ostim
Vakf Genel Sekreteri Gülnaz Karaosmanolu tarafndan sunulurken Savunma ve
Havaclk Kümelenmesi Koordinatörü Bar Cihan Baer,  ve naat Kümelenmesi Koordinatörü Bülent Çil, Yenilenebilir
Enerji Kümelenmesi Koordinatörü Mete
Badat ve Medikal Sanayi Kümelenmesi
Koordinatörü Ouz Ünal küme çalmalarn içeren sunumlar yaptlar.

Kongre deerlendirme
Toplants ile sona erdi
ki gün süren ve yüze yakn sunumun
yer ald kongrenin ardndan kapan oturumu düzenlenerek Kongre Kurulu tarafndan deerlendirme yapld. Deerlendirme
oturumuna TTGV Teknoloji Politikalar
Uzman Mahmut Kiper, Ostim Yönetim
Kurulu Bakan Orhan Aydn, Çankaya

Kongrede, Türkiye’de
farkl sektörlerde
kurulan küme
temsilcileri Anadolu
Kümeleri birlii
Platformunu hayata
geçiren protokolü de
imzaladlar.

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç ve ODAGEM Genel Koordinatörü Prof. Dr. Engin Klç katldlar.
Yaplan deerlendirme konumalar özetle
öyle:

Orhan Aydn
(OSTM Yönetim Kurulu Bakan)
“Açlndan itibaren güzel ve heyecan
verici bir kongre oldu. Çok ey örendik,
yararl oldu. ki önemli olay gerçekleti;
üniversite sanayi ibirlii anlamnda birçok
kurum ve kurulu yan yana geldi. lerleyen
zamanda daha baarl bir ibirlii geliecektir. Daha önemlisi bu kongremizin üniversite sanayi ibirliine katk verecek Anadolu
Kümeleri birlii Platformunun kurulmas
gibi bir çkts oldu. Bu oluum ülkemizde
dier sektörlerde gelecekte küme kurmak
isteyenlere k tutacak, bir bavuru adresi
olacaktr. Bu kongrenin gelecek yllarda da
sürmesi ve hayrl sonuçlar vermesini diliyorum.”

Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç:
“Kongrenin önemli çktlarndan biri
Anadolu Kümeler Birliinin oluumudur.
‘21. Yüzylda açlk-tokluk olay nedir’
diye sorduumuzda bunun yantnn bilgi
olduunu söyleyebiliriz. Ar-Ge kültürünün olduunu söyleyebiliriz. Gerçek bu
ise kültürümüzün kalbinden gelen bir sesi
hatrlamamzda yarar var; ‘komusu aç
iken tok yatan bizden deildir’ . Bunun
21.yüzyldaki anlam nedir? Anlam bilgiye ulaamayanlarla ulaanlar arasndaki dengesizlik sorunudur. Bilgiye sahip
olanlarla olmayanlar arasndaki dengesizlik. Üniversiteler olarak biz kendimizi
bu anlamda vebal altnda hissediyoruz.
Çünkü üniversiteler bizim KOB’lere göre
karnmz daha tok. O nedenle sanayiye gittik. Zorunda olduumuzu hissederek, bu
vebalin altnda ezilmemek için gittik. Devletimizin her kurumu bunu yaparsa; DTM,
TPE, KOSGEB, TSE ve dierleri bu vicdan muhasebesini yaparsa kendi açlarn

bulur, tespit eder, onlara gitmek zorunda
olduunu fark ederler. O zaman tartlan
tevikler vs. Hiçbir ey kalmaz. Bizim
sorunumuz kalmadnda Türkiye’nin sorunu kalmaz. yi niyetli gayretler var, hiç
sesini çkarmayanlar var. Bizim geri kalmlmzn nedeni udur: Kimse kendi
açlarnn sorunlarna eilerek, el uzatmyor. Biz istediimiz kadar konferans yapalm, üsttekilere bunu iyi aktaramazsak
ne kanun, ne yönetmelik deiir. Neden
zor oluyor bu gelime. Çünkü onlar kendi
vicdani muhasebelerini yapmyor. Herkes
bulunduu yere, makama bunlar taahhüt
ederek geliyor. Belediyeler, sivil toplum
kurulular, iletmeler, devlet kurumlar,
özel sektör, yerel yönetimler kümelerin
doal üyeleridir. Onlar da vebal altndalar.
nallah bu tür organizasyonlar beceremediimiz birlikte çalma alkanlmz
amamza yardmc olur. Bunu amamzn en önemli arac toklarn aç olanlara
gitmesidir. Açlarn da toklara rahat ulaabilmesidir. nallah Anadolu Kümeleri birliinin de verdii cesaretle bu projeler
yaylr, yeni kümeler kurulur. Toplumdaki kültürel deiim, gelecekte var olma
mücadelesidir.”

Prof. Dr. Ahmet Acar
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Kongredeki Dier
Oturumlar:
birliine Yönelik Destekler Ve
Kümelenme
Destek
Politikalar,
Kuluçkalk-Üniversite-Sanayi  Birlii
Merkezleri, Teknoloji Transfer Merkezleri, Türkiye’deki Kümeler, Uluslar
Aras birlii Alar, Teknoparklar Ve
Kümelenme, Üniversitelerdeki birlii
Yaplanmalar, Teknoloji Platformlar.
Tüm sunumlar için web adresi: http://
www.usimpkongre2010.org/Files/sunum_bildiri/

Prof. Dr. Engin Klç
(ODAGEM)
“Üniversite sanayi ibirliinin tüm konular ele alnd. Gönül isterdi ki tüm taraar eksiksiz burada olsun. Milli Eitim
Bakanlmzn da yeter düzeyde temsil
edilmesini beklerdik. Sanayi ve Ticaret
Bakanlmzdaki kimi kurulu temsilcileri vard. KOSGEB vard. Sanayicileri Ankara Sanayi Odas Bakan sayn

Özdebir temsil etti. ODTÜ destekledi.
Üniversitelerimiz adna Çankaya üniversitemizin deerli rektörü sürekli yanmzdayd. Yaplan sunumlarda anlatlan
üniversite sanayi ilikilerini sürdürülebilir hale getirmek için konuya taraf kurumlarn sürece en üst düzeyde katlm
gerekiyor.”

Mahmut Kiper (TTGV)
“Oturumlarda ülkemize özgü ve özel
arayüz tasarmlarnn gerekli olduu vurguland. Rekabet öncesi ibirlii kültürü,
inovasyon ve yeni yaklamlarn önemi
vurguland. Ama birlikte ele alnmas
ve sentezlerinden yola çkarak tümleik
ulusal programlar uygulanmasna yönelik beklentiler de öne çkt. Kümelenme
desteklerinde olduu gibi pek çok kurum
benzer destekleri sunuyor. Dier yandan
kimi kanun ve yönetmeliklerin bu tür
desteklerin salanmasn zorlatrd
dile getirildi. Bu programlarn birlikte
ele alnmas talebi öne çkt. Kongrenin
önemli bir çkts da ilgili tüm taraarn,
büyük küçük sanayi kurulular, emsiye

kurulular, arayüzlerin ibirlii yaparak,
karar vericiler katnda lobi yaparak, bringler vermesinin önemi, arayüzler için
lobi ve bring faaliyetlerinin kurgulanmas dile getirildi. Ayrca kri haklar,
sermaye destekleri gibi pek çok unsurun
bir arada ele alnmas istendi. Bunlardan
yararlanacaklarn ortak görülerinin alnmas vurgulad. Son olarak çok sayda
örnek anlatld. Tüm bu örneklere bakldnda bunlar gelecek için umut veriyor.
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Anlalan bildiimiz-bilmediimiz konularda kütleler yaratlm, bir araya gelinip
bir eyler yaplm. Ancak bunlarn ortaklaa hareketleri için ortak platformlar
tasarlanmal. Küme platformunun gündeme gelmesi bu anlamda önem tayor. Bu
yöndeki faaliyetler ve oluumlar arttrlmal. Yürütme kurulu üyesi olarak kongrenin çok baarl bir düzenleme olduunu düünüyor ve katks olanlara teekkür
ediyorum.”

Kümelenmenin önemi
konulu kongreyi Ostim
OSB Yönetim Kurulu
Üyeleri de izledi.

Özdebir: Olanlardan ders çkarmalyz
Ankara Sanayi Odas Bakan
Nurettin Özdebir, ÜSMÜniversite Sanayi birlii
Kongresinin açlnda
yapt konumada, srail’le
yaanan olay anmsatarak,
bir avuç ülkenin dünyaya
adeta hükmettiini söyledi.

Ü

Kongrenin açlna katlan ve bir konuma yapan Ankara Sanayi Odas
Bakan Nurettin Özdebir’e ÜSMP Yürütme Kurulu Bakan tarafndan
teekkür plaketi verildi.

niversite Sanayi birliinde Kümelenmenin Önemi’ konulu kongrede davetli konumac olarak söz
alan Ankara Sanayi Odas (ASO) Bakan
Nurettin Özdebir, üniversite sanayi ibirlii
içinde stratejik konular üzerine acil aratrmalar yaplmas gerektiini vurgulad.
ASO Bakan Özdebir, “Bugün havada
uçan uçaklarmzn, yerde yürüyen tanklarmzn ve daha birçok silahmzn modernizasyonu bu ülke tarafndan yapld ve yaplmakta. Bunlardan bizim ders çkarmamz
lazm. Üniversite sanayi ibirlii özellikle
böyle stratejik konularda gelecein üretim
teknolojisi konusunda vakit geçirmeden
aratrmalar yapmal” diye konutu.

“Bu haftaya kötü baladk. Bizim vatandalarmz, bizim bayramz tayan
gemiye saldr yapld. Bunu hepimiz knyoruz. Ben sözü baka bir konuya getirmek
istiyorum. Bir avuç ülke dünyaya adeta
hükmediyor. Bugün havada uçan uçaklarmzn, yerde yürüyen tanklarmzn ve daha
birçok silahmzn modernizasyonu bu ülke
tarafndan yapld ve yaplmakta. Bunlardan bizim ders çkarmamz lazm. Üniversite sanayi ibirlii kapsamnda özellikle
böyle stratejik konularda gelecein üretim
teknolojisi konusunda aratrmalar yapp,
vakit kaybetmememiz lazm. Aslnda gece
rüyamzda bile sorunlar görüp, onlar çözerek kalkmamz gereken bir süreçteyiz.”

“Bir avuç ülke dünyaya
meydan okuyor”

“Rekabet öncesi ibirlii için kümelenme”

Önümüzdeki 20-3 0 yl içinde dünyadaki üretimlerin ve üretim sistemlerinin
deieceini bugünkü üretim sistemlerinin
tamamen antika olacan hesaba katmamz
gerektiini vurgulayan Özdebir konumasnda unlar söyledi:

“Dünya çapnda yaanan krizden sonra,
çok kuvvetle muhtemeldir ki, önümüzdeki birkaç yl içinde birçok teknolojik ürün
piyasaya sürülecek. Elektrikli araçlarn
Türkiye’de üretimi konusunda çok büyük
çaba var. Sanayi Bakanl devlet buna

odaklanm durumda. Bunun bir an önce
devreye sokulmas lazm. Renkli televizyonunun ilk çkn hatrlarsnz. Bugün
üç boyutlu televizyonlar var. Teknoloji çok
hzl geliiyor, bilgi çok hzl tüketiliyor.
Ülke olarak almamz gereken çok yol var.
Biz birtakm eyleri yeniden bulmaya çalmakla enerji kaybediyoruz. Özel sektör
rmalar olarak üniversite sanayi ibirlii
içinde olsak Amerika’y yeniden kefetmemize gerek yok. Özel sektör rmalar ayn
eyi ayr ayr bulmaya çalyor. Ayn konu
üzerinde enerjisini tüketen, sermayesini
zamann harcayan rmalarmz var. Onlar
da güç birlii yapsalar, her biri ayr uramayacak. Kümelenme bunun için de son
derece önemli. Ülkemizde maalesef gelimemi, tannmam bir kavram var; rekabet
öncesi ibirlii. Kümelenme bunun için de
gerekli bir modeldir.”

“letmeler varln sürdürebilirse, ülkeler de sürdürebilir”
“Bizim artk rakibimiz yalnz komumuz, bitiiimizdeki dükkân, ayn ilde ayn

imalat yapan insan deil. Rekabet bütün
dünya ile. Eskiden yurtdna çktmzda
rekabeti görüyorduk. D pazarda bu kadar
youn bir rekabet yoktu. imdi dünyann
herhangi bir yerinde ne üretiliyorsa üç gün
be gün içinde Türkiye’de raarda yerini
alyor. nternetle kefedilip piyasaya çkyor. O zaman bizim en ar rekabet artlarnda varlmz sürdürebilmemiz lazm;
önce iletmeler olarak varlmz sürdürebilmemiz lazm. letmeler varln sürdürebilirse ülkeler de varln sürdürebilir,
bamszln koruyabilir, onurlu bir devlet
olarak ba dik yaayabilir. Bunun için bilgiye sahip olmamz lazm, teknolojiyi üretmemiz lazm. Dünya ile rekabet edebiliyor
olmamz lazm. O zaman biz de dünyaya
gerektiinde posta koyarz.”
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NA-ME, enerji sistemlerinde da açlyor
OSTM’in enerji ve
yenilenebilir enerji alanlarnda
atlm yapan irketi Na-Me A.
imalatnn yüzde 60’a yaknn
ihraç ediyor. irketin ikinci
nesil yönetici ve ayn zamanda
aktif çalan olan Ayça
Gül rmann faaliyetlerini
ve hedeerini anlatt. Gül,
Na-Me A’nin halen Libya,
Azerbaycan, Türkmenistan,
ran, Afganistan ve Nijerya’ya
gibi ülkelere ihracat yaptn
söyledi.
Gül, gazetemizin yönelttii
sorulara u yantlar verdi:
Ayça Hanm, rmanz ve üretim alanlarnz anlatr msnz?
Na-Me Endüstri Ürünleri Sanayi Ve D
Ticaret A.. 1982 ylnda u an yönetim
kurulu bakanmz Mehmet Gül tarafndan
kuruldu. NA-ME ÇELK olarak faaliyetine
balayan irketimiz, 1993 ylnda Na-Me
Endüstri Ürünleri Sanayi Ve D Ticaret
A.. olarak yeniden yapland. malata balad gün itibariyle çelik/ paslanmaz çelik
kontrüksiyon alannda faaliyet gösteren
rmamz 15 yla yakn süredir kompozit
malzemeden mamul ürünler üretmekte ve
bununla birlikte yenilenebilir enerji alannda çalmalarn sürdürmektedir.
Yine yaklak 15 yldr mevcut altyapmz ile gelien teknoloji ve yenilikleri
birletirerek yenilenebilir enerji alannda
kendimize geni bir ürün gam oluturduk.
Güne enerji panelleri ile çalan solar sokak aydnlatma sistemlerinin tüm ekipmanlarn tek tek ya da sistem olarak kullancya
sunmak üzerine kurulu bir hizmet yürütmekteyiz.
Yenilebilir Enerji alanna olan ilginiz
nasl balad.
1992 ylnda Mehmet Bey’in yurtd
fuar ziyaretleri srasnda kiisel ilgisi ile
balad. Kendisinin sektörün bu alana yönleneceini o zamandan öngörmesi ile yava
ancak emin admlarla bugünlere geldik.
Siz yenilenebilir enerji konusuna nasl
bakyorsunuz. Neden önemli?
Enerji tüm ülkeler için önemli. Fosil
kaynaklarn azald herkes tarafndan biliniyor. Buna tek alternatif doal kaynaklar.
Bunlarn ban güne ve rüzgar çekiyor.
Ülke olarak bu kaynaklar açsndan zengin
durumdayz. Varolan kaynaklar en verimli
ekilde kullanarak biz de bu alana kapasitemiz orannda katk vermeye çalyoruz.
Türkiye bu kavrama ve teknolojiye ne
kadar yakn?
Türkiye’ de ticaret yapan insanlarn var-

Kendinizi nasl gelitiriyorsunuz?
Üretimini yaptmz kompozit malzemeler konusunda yüksek lisans yapyorum.
Gerek kurumiçi gerekse darda katlm
gösterdiimiz eitimlere ciddi zaman ayryoruz. Önümüzdeki haftalarda Almanya’
da bir ba evinin 200 kW lk çat üstü pv
panel uygulamas için ben ve teknisyen bir
arkadam ile bir ay sürecek bir uygulamaya katlacaz.
Aile irketisiniz, baba meslei devam
edecek. Sizin gelecekte name rmasnn
olmasn istediiniz yer…

Ayça ve Mehmet GÜL
lu konunun hzla yaylmasna neden olmakla birlikte teknik olmayan arkadalarca
konunun kullancya doru ekilde anlatlmamas maalesef yanl bilginin yaylmasna da neden oluyor. Kullanc ald ürünün
‘taahhüt edilen ile ayn olmadn’ ancak
deneyip yanldktan sonra anlyor. Bu da
kimi kullanclar sektörden uzaklatryor.
Bununla birlikte Türkiye’deki ‘al-sat’ mantnn esas odaklanlmas gereken teknoloji know-how’ ndan uzaklalmasna neden
olduunu düünüyorum. Bizim nacizane
üzerinde durduumuz konu evet al-sat ancak kendinden bir eyler de kat-sat ya da
ören, örnekle, gelitir ve sat.
Solar sokak aydnlatma sistemi nedir?
Solar sistemler genel olarak güne enerji
panelleri ile enerji ihtiyacn karlayan her
türlü elektrikli sistem için kullandmz
bir tanmlama. NA-ME A.. kullancya
sistem ekipmanlar olan güne panelleri, regulatorler, power led lamba ve armatürler,
7 m yüksekliine kadar park-bahçe-sokak
aydnlatma sistemleri ile su üstü ikaz sistemleri konularnda hizmet vermektedir.
Firma olarak hedeeriniz?
AR-GE’ ye yeni yatrmlar yaparak,
teknolojik, çevreye duyarl ve insanla
faydal, taleplere cevap verebilen, kullanm kolay ve muadillerine göre uzun ömürlü ürünlerle; sadece yurt içi deil yurt d
pazar paynda da yer alarak, markal ve
patentli bir ürün gamna sahip olmak hedeflerimiz arasnda bulunmaktadr.
AR-GE çalmas olarak dikey eksenli
rüzgâr tribünleri ile ilgileniyoruz. Faydal
model belgesini aldmz bir kanat yaps
var. Kanat tasarmn da imalatn da kendimiz yapyoruz. 2011 ba gibi ticari ürün
olarak piyasaya sunabilmeyi hedeiyoruz.
hracata yönelik olarak neler yapyor
Na-me?
hracata çok önem veriyoruz. Zaten imalatmzn yüzde 60’ a yaknn ihraç ediyoruz. Libya, Azerbaycan, Türkmenistan, ran
sürekli çaltmz ülkeler. Bunun yannda
son zamanlarda Afganistan ve Nijerya eklendi.

Kaliye eleman sorunu yayor musunuz?
Kaliye eleman skntsn imalat kadrosundan ziyade idari kadro için yayoruz.
Yeni mezun genç arkadalar için sanayinin
temposu ve çalma artlar ar geliyor.
dealist zihniyetler azalyor. Kimse zora
gelmek istemiyor.
Bir kadn olarak sanayici olmak…
Maalesef Türkiye’de kadna yönelik bir
ön yarg her zaman var. çinde bulunduumuz sektör erkek egemen bir sektör. antiyede, sahada çalyoruz. Zaman zaman
olumsuzluklarn elbette görüyorum ama
iin içinde bir süre sonra cinsiyet ayrm
kalmadn görüyorum.
Ostim’de oluturulan ‘ikinci kuak’
grubu vard, siz de o grupta yer aldnz.
Nasl buldunuz o hareketi?
kinci kuak hareketinde yer alyorum.
Uzunca bir süredir i younluu sebebiyle
katlamasam da çok güzel ve önemli bir
topluluk olduunu düünüyorum. Sizin
gibi insanlarn Ostim’ de olduunu, ortak
sorunlarn olduunu bilmek güç veriyor.
Toplulukta gerçekten çok donanml arkadalar var, üstelik çok da keyii toplantlarmz oluyor. Tümüne buradan kolaylklar
diliyorum.
Ostim’in üretim iklimi.. nasl yansyor.
Avantajlar neler?
Hizmete ve malzemeye ulam anlamnda Ostim’ de olmak elbette bir avantaj.
Ancak kapasite ve personel says açsndan
mevcut potansiyelimize ziki alan dar gelmeye balad. Önümüzdeki senelerde Bakent OSB’ de yer alan 8 dönümlük arsaya
geçeceimizi umut ediyorum
Ostim Yenilenebilir Enerji ve çevre teknolojileri kümesinde de yer alyorsunuz.
Kümelenme giriimini nasl deerlendiriyorsunuz?
Küme çalmalarnda aktif bir ekilde
yer alyoruz. Toplantlara katlmaya çalyoruz. Birlikten kuvvet doacan biliyor,
bu anlamda kümeye güç veren herkese teekkür ediyoruz.

En genel hatlaryla mevcut departmanlar koruyarak, altyapmz ve personelimizi muhafaza ederek, daha donanml hale
gelmek, bünyemize yeni ekip arkadalar
katarak güçlenmek. Somut örnek verecek
olursam önümüzdeki aylarda halihazrda
üretimini yaptmz paslanmaz çelik dairesel konik direk imalat konusunda ek bir
yatrm planlyoruz. Kompozit departmanmzn ürün gamn yeni kalp yatrmlar ile
geniletmeyi düünüyoruz. Yenilenebilir
enerji ile ilgili ise bahsettiim uygulamal
eitim katlmndan sonra proje bazl çalmaya balayacamz söyleyebilirim.
Mehmet Bey, bir baba ve patron olarak
yeni kuan temsilcisi Ayça Hanmn rmadaki performansn nasl deerlendiriyorsunuz.
Öncelikle bizim rma olarak planlarmz var. Yol haritamz var. ki tane gerçei
var bu haritann. Biri hayallerimiz ve hedeerimizle ilgili, biri de günün realitesiyle. Biz günün realitesini gerçekletirmeden
hayallerimize de ulaamayacamz düünüyoruz. Günün gerçei içinde düünürsek
Ayça Hanm’ n pozisyonu hem yönetici
hem de joker eleman gibidir. Bulunan boluu doldurmak KOB’ler için önemlidir.
Gerektiinde çayclarn görevini de üstlenir, gerektiinde yönetim düzeyinde kararlara da katlr. Ayça bu gerçei biliyor,
yayor. Yol haritamzdaki hedeere doru
ilerlememizi ve stratejilerimizi de belirlemi durumdayz. Yolda revizeler yapabiliriz, ancak yürüyeceimiz yolda gücümüzden eminiz.
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Spor sahasnda da baar var
Ostim Spor Kulübü geçen
sezonu futbol, masatenisi, taek
wondo gibi faaliyet gösterdii
branlarla birlikte sosyal ve
kültürel etkinlikler alannda da
baarl çalmalarla kapatt.

O

stim, bir sanayi bölgesi olmasnn dnda, çalan ve yaayan ile birlikte sportif çalmalar
da birlikte rekabet kültürünün bir parças olarak görüyor.
Bölgenin kurumsal yaps içinde ayr
bir yeri bulunan OSTM Spor Kulübü
Dernei, üreten, istihdam salayan, gelecek için projeler üreten ve uygulayan
insanlarla beraber sosyal, kültürel ve
sportif alanda yapt amatör faaliyetlerle bölgeye renk katyor.

Futbol Bran
Bünyesinde 193 sporcu, 3 teknik
adam, 1 malzemeci, 1 masör ve 1 kulüp müdürü bulunduran ekibip, Amatör
Futbol Federasyonunun kriterleri do-

rultusunda yeniden yapland. Amatör
1. kümede mücadele eden futbol ekibi,
daha ziyade üniversite örencileri içinden seçilen sporcularla müsabakalara
katlrken, 2009-2010 sezonunda ampiyon olarak tekrar Amatör Süper lige
yükseldi. 2008 - 2009 sezonunda, kulüp miniklerde Ankara ampiyonluu,
B gençlerde Ankara ampiyonluu, A
gençlerde ise grup 1.si olarak play-of
müsabakalarna katlma hakk elde etti.

Kulübümüzün herhangi bir kurum
ve kurulutan yardm almakszn faaliyetlerini yürüterek baarl olmasn
temin etmek amac ile balattmz te-

Masa tenisi olarak dört sporcu 1
antrenör mevcudmu olan ekip Türkiye
ikinci liginde mücadele ediyor. 2008 2009 sezonunda klasman gurubunda
ampiyon olarak Türkiye ikinci ligine
çkma baars gösterildi.

Dier faaliyetleri
2009 yl içerisinde Ostimspor futbol
okulundan ve cevre mahallelerin katlmyla birlikte 14-16 ya guruplar aras
futbol turnuvas düzenlendi. Yaplacak
olan tesislerle birlikte Ostim Futbol ligi
oluturmak, Ostim çevresinde sanayici
ve çalanlarmzn katlaca bisiklet

Akyürek: stihdam artmal

O

Tesisleme faaliyetleri

sisleme faaliyetlerinde önemli bir mesafe alnmtr. Kulübümüz vastas ile
Bölge içerisine farkl bir anlay getiren
bu çalma, hem bölgenin gelimesine,
hem de insanlarmzn rahat bir ekilde
spor yapabilecei mekanlara kavumasna sebep olmutur. Kulübümüz
açsndan da önemli bir gelir kayna
oluturulmutur.

Masa Tenisi

OSAD, 19. yln buruk kutlad

stim Sanayici ve adamlar
Dernei’nin 19. kurulu yldönümü gecesi, srail saldrs
ve skenderun’daki askeri birlikte ehit
düen askerler nedeniyle elence program iptal edilerek kutland. ki ac olay
nedeniyle salon çok mütevaz ekilde
hazrland ve gece yemekli toplantya
dönütü. Konumaclarn tümü her iki
saldry da knayarak üzüntüsünü dile
getirdi.
Gazi Kültür Merkezi’nde gerçekletirilen gecenin açl konumasn yapan
OSAD Bakan Adnan Keskin, 1991 ylnda kurulan dernein rant ekonomisini
deil üretim ekonomisini savunduunu
söyledi. Gelimi bir demokrasinin gelimi ekonomiyle mümkün olacana
dikkat çeken Keskin, ekonomik sorunlarn artk sosyal soruna dönütüünü
ifade etti. Her 100 kiiden 14.6’snn
isiz olduunu, içinin de iverenin de
i aradn, protestolu senetler ile icralarn arttn, reel sektör kan alarken
nans kesiminin bayram ettiini anlatan
Keskin, gelir dalmndaki eitsizlie
dikkat çekti.

yarlar ve atletizm yarlar düzenlemek amac ile giriimlere balatld.

çanadolu Sanayici ve adamlar
Dernekleri Federasyonu Bakan Mehmet Akyürek, kadnlarn üretim içinde
daha fazla rol almalar gerektiini söyledi. Türkiye’nin geleceinin üretimde olduunu ifade eden Akyürek, “stihdam
ne kadar gelitirirsek geleceimiz o kadar
güvende demektir” dedi.
Ostim OSB Bakan Orhan Aydn ülkelerin gücünün kalabalklarla deil üretim
gücüyle ölçüldüüne dikkat çekerek, rekabetçi üstünlüü elde etmek gerektiini
anlatt.

Yaar: Devlet üretene
sahip çkmal
Yenimahalle Belediye Bakan Fethi
Yaar da gelimi ülkelerde devletlerin
kendi rmalarna sahip çktklarn ancak
Türkiye’de üretenin cezalandrldn
söyledi. Tevik çkarldn ancak bu
teviklerden kimsenin yararlanamadn
belirten Yaar, “Yabanc sermayeye kar deiliz. Yabanc sermaye gelip burada
fabrika kuruyorsa kar deiliz ancak kurulmu fabrikalar satn almak için geliyorsa, istemiyoruz” diye konutu.

Özdebir: Zenginlik
istihdamla olur
Ankara Sanayi Odas Bakan Nurettin Özdebir, daha az harcayp daha çok
çalmak zorunda olduklarn belirtti ve
“Para ve maliye politikalaryla kendi
sanayimizi korumalyz. stihdam, özel
sektör olmadan artrlamaz. Zenginlik,
istihdamla artar” diye konutu.

Teekkürler Ostimspor

2

009-2010 sezonu Ostimspor
futbol takm açsndan mutlu
bitti. 1987 ylnda kurulan güzide kulübümüz 2007-2008 sezonunda gerek hoca, gerekse bünyemizde
bulundurduumuz futbolcu arkadalarmzn uyumsuzluu nedeniyle
tarihinde ilk defa bir alt kümeye, Ankara Amatör Süper Ligden bir alt kümeye dümütü.
Tabi ki yönetim olarak bu bizi derinden sarst ve çok üzüldük. Ama
çabuk toparlandk bizim yerimiz
buras deil dedik. Hedeerimiz
dorultusunda hareket edebilmemiz
için dütüümüz yere tekrar çkmamz gerekiyordu. Yeni bir yaplanma
yaparak radikal kararlar dorultusunda OSTM’e ve Ostimspor’a yakr
ekilde hareket ederek her zaman ön
planda tuttuumuz karakter yaps
düzgün hocalar ve futbolcularla çalmamz gerekiyordu. 4-5 sezondur
çaltmz altyap sorumlusu Hakan
Demir ve yardmc Hocamz Serhat, bizde iyi bir referans brakmt
ki onlar bir nevi ödüllendirerek A
Takmn bana getirdik. Bir sezon
boyunca takip etiimiz bizleri yar
yolda brakmayacak düzgün özverili karakterli sporcu arkadalarmz
kadromuza kattk. Mevcut kadro-

muzdaki o arkadalarla kaynaarak,
Ostim camiasna yakr bir kadro
oluturduk.
Hedef belliydi; disiplinli bir çalma. Yönetim olarak destek bizden
gayret sporcu kardelerimizdendi…
Bu parola ile yola çktk.
Amacmz Ostimsporumuzu futbol camiasnda layk olduu ekilde
temsil etmekti.
ükürler olsun ki 2009-2010 sezonu tam düündüümüz gibi geçti. yi
bir futbol sezonu geçirdik. 50 takmn 5 grupta oynad maçlarda grup
ampiyonu olduk. Play Off’a kaldk.
10 takm arasnda geçen mücadeleden yenilgisiz çkarak ampiyon olup
1. Süper lige yeniden çktk. Doru
zamanda, doru yerde doru kiilerle
bir araya gelerek neler yaplabileceini gösterdik.
Yönetimimize, hocamza, özverili
sporcu evlatlarmza ve bu ampiyonlua emei geçen, bizi destekleyen herkese teekkür ederim.
Yeni sezonda da baar dileklerimle…

Ekrem ALGÜL
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ORSAD genç ve yeni ekiple güçlendi
Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici  Adam ve Yöneticileri Derneinin (ORSAD) 11. Olaan Genel Kurulu, OSTM
Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn, Ostim Yönetim Kurulu Üyeleri, birçok sanayici ve iadamnn katlmyla yapld.

Y

aplan genel kurulda mevcut
yönetim kuruluna çok sayda
yeni isim katlrken, Bakan Özcan Ülgener, “Genç ve çalkan bir ekip
oluturmak istedik. Gelecek dönemde
bu ekipten büyük baarlar bekliyorum”
dedi.

ORSAD’a gelecek döneme ilikin
çalmalarnda destek sözü veren Bakan
Aydn, “Biz bölgeyi oluturan birçok kurumun yöneticisi konumundayz. Bu kurulular arasnda denge salamak, onlarn
haklarn korumak bizim görevimiz. Bu
çerçevede bölgemizdeki sanayici ve i
adamalarn temsil eden, onlar için çalan sivil toplum kurulularna destek oluyoruz” dedi. Daha sonra ORSAD Bakan Ülgener tarafndan Bakan Aydn’a,
Divan Bakan Öztuna’ya ve dernee
geçen dönemde maddi ve manevi katkda
bulunan dernek üyesi iadamlarna teekkür plaketi verildi.

Bakan Ülgener, yeni dönemde dernein donanm eksiklerini tamamlayarak
üye potansiyelini geniletmeyi, sanayici
ve i adamlarnn sorun ve taleplerinde
sivil, bürokrat ve siyasi çevrelerde etkili
olarak i dünyas ve kamuoyundaki etkisini artrmay, üyelere yönelik eitim,
danmanlk, i gezisi programlar organize etmeye devam edeceklerini ve gerek
müstakil gerekse çözüm ortaklar ile AB,
KUR gibi projelerle çalma hayatna
katk salayacaklarn ifade etti. Ülgener,
“Yeni yönetim kurulu üyesi arkadalarmzla her geçen gün güçlenen ve büyüyen derneimizin kurumsal bir kimlik
kazanarak yeni proje ve atlmlara imza
atacana inanyorum” diye konutu.
ORSAD’n Genel Kurul sonras yönetim, denetim ve danma kurulu u isimlerden olutu:

Dernein geçen dönem faaliyetleri ve
denetim kurulu raporlarnn okunmasndan sonra yeni yönetim ve denetim kurulu seçimleri yapld. Genel Kurul, gelecek
faaliyet dönemine ilikin çalma raporu
ve tahmini bütçenin onaylanmas ile sona
erdi.

Yönetim Kurulu: Bakan Özcan Ülgener, Bakan Yardmcs Nedret Yener,
Genel Sekreter Veli Ir, Sayman Rakp
Seyirt, Üye Mehmet Ali Ik, Üye Bayram Suat Çiftci, Üye Murat Göynük, Üye
Bilal Güne, Üye Murat Tuncel. Yönetim
Kurulu Yedek: Kerim Kocaer, smail
Erdoan, Mustafa Garip, Ahmet Özen,
Mustafa Bülent Irklata, Adem Yasin
Polat, Sedat Mert, Kamil Bolat, Ergün
Olcay. Denetim Kurulu: Emre Aydn,
Mustafa Korkmaz, Hamza Akça, Denetim Kurulu Yedek: Abdullah Bar en,
Selçuk Dilsiz, ahin Kadolu. Danma
Kurulu: Hasan Hüseyin Ergenç, Fatih
Uçar, Ylmaz Akkaya, Sinan Sayiç, Ahmet Murat, Haim lhan.

Genel kurul sonras yeni dönemde
yapacaklar çalmalar anlatan Ülgener,
“Büyük fedakârlklarla devam ettirdii-

ORSAD 11. Olaan Genel Kurulunun i
dünyasna, sanayici iadam ve yöneticilerimize hayrl olmasn dileriz.

acortu@hotmail.com

Divan Bakanln Ostim OSB Bakan
Yardmcs ve kmal Market A. rmasnn sahibi Stk Öztuna’nn yapt Genel
Kurul’da OSTM Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn da bir konuma yapt.
Ostim’deki üretim birimleri ve organizasyonlarn doru kurgulandn anlatan
Aydn, “Bu kurgu ile birçok kamu ve ana
sanayi kuruluunun bölgemize gelmesi
saland. Temel sektörlerde ana tedarikçileri Ostim’e getiriyoruz. Böylece
bölgemizdeki rmalarn, üyelerimizin i
yapmasn, ilerini gelitirmesini hedeiyoruz” diye konutu.

miz sanayi ve ticaret hayatmzda; birlik
ve beraberlik içerisinde yapabileceimizin en iyisini yapabilmek, yardmlama
ve dayanma içinde çalanmza, bölgemize ve milletimize fayda üretmek azim
ve gayretindeyiz” diye konutu.

Kamulatrma m?
Özelletirme mi?

Abdullah ÇÖRTÜ

K

amu sektörünün irket kurma
ve gelitirme misyonu var mdr?
irket kavram bizatihi özel
inisiyatif nitelikli midir? Yoksa kamunun
da piyasada rekabet edecek irketleri
olabilir mi?
Türkiye’deki tecrübe kamunun çok
kötü bir iletmeci olduunu göstermektedir. Ancak çok kötü olan bu iletmeci halen Türkiye’nin dünya çapnda
olan irketlerini kurmu ve belli bir süre
yönetmi. Sizce burada bir gariplik yok
mu? Böyle bir kamuya kötü iletmeci
diyebilir miyiz? Ama birçok örnekten
hareketle kamunun kötü bir iletmeci
olduunu da biliyoruz. O zaman soruyu
öyle soralm: kamu kaynakl olan
irketlerden baarl olanlarla baarsz
olanlar arasndaki fark nedir? Niçin baz
kamu kurulular baarl olmutur da
bazs olamamtr?
Bu sorularn cevab bilimsel aratrmalarla detayl ve analitik olarak ortaya
çkarlabilir. Ancak kaba gözlemle herkesin ilk yapt tespit kamunun sahip
olduu iktisadi iletmelerin teknik olarak
yönetilmedii, popülist olarak yönetildiidir. Teknik, rasyonel ve dinamik bir
dünyada, popülist bir anlayla rekabet
etmek mümkün deildir. O zaman
sorularma devam ediyorum: kamuya
ait iletmeler neden popülistçe yönetilmektedir? letmenin kamuya ait olmas
popülistçe yönetilmesini mi gerektirir?
Türkiye’nin müzmin ve temel problemi olan popülizm nereden kaynaklanmaktadr? Kamu bizatihi popülist midir?
Yoksa kamuyu yönetenler mi popülisttir? Siyasi iktidar ile kamu ayn ey midir? Makalemiz kamu ile siyasal iktidar
arasndaki ilikiye gelmi bulunmaktadr.
Bu noktada kamunun sözlük tanmna
bakalm: Bir ülkedeki halkn bütünü,
halk, amme… Yani çeitli toplumsal
kesimlerden veya meslek gruplarndan

oluan insan topluluu… Mesela kamuoyu, “bir sorun ya da olay üzerine
halkn genel düüncesi” demektir.
Siyasi iktidarla kamu birbirinden ayr
olduuna göre iddial bir yaklamla
Türkiye’ye çok büyük fayda salayabilecek iletmelerin iktidarn kontrolünden
kamunun kontrolüne geçmesinin çok
baarl sonuçlar verebileceini iddia
edebilir miyiz?
Sizce yatrm yapamayan, karar alamayan, ar istihdamla büyük zararlar
eden, ekonomiye yük oluturan bir
iletme ne yaplmaldr? Cevap olarak
özelletirilmeye çallmaldr, baarlamazsa kapatlmaldr diyebiliriz. Peki baka
yol yok mudur? Mesela iletme 1 TL
bedelle fabrika çalanlarna, fabrikann bulunduu yöre sanayi ve ticaret
odasna, esnaf ve sanatkarlar derneine,
bireysel olarak yöre halkna ve esnafna
devredilirse ne yaplm olur? Bu saydklarm o yöredeki kamuyu oluturmaz
m? Bu operasyona tesisin kamuya
açlmas diyemez miyiz? Bu operasyon
kamulatrma mdr?
1995 ylnda 1 TL sembolik bedelle
halka maledilen KARDEMR Karabük Demir Çelik Ticaret ve Sanayi
A.. baardan baarya imza atarak
Türkiye’nin en büyük ilk 50 irketi arasnda her geçen yl üst sralara çkmaktadr. (SO tarafndan açklanan 2008
yl listesinde 41. Srada yer almtr.)
Ortada baarl bir operasyon olduuna
göre bu baarnn temel sebebi nedir?
Bu operasyon baka irketlerde yaplamaz m? neden yaplmamaktadr?
Deerli okuyucum, farkndaym
yazm köe yazsndan daha çok
bulmacaya döndü. Ancak eskiler soru
ilmin yars demiler. Ben sorularmla
iin yarsn çözdüm, size de cevaplanmak üzere dier yarsn brakyorum.
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Medikal Küme, NOVZ ve Avrasya Tp Günlerinde
Ege ve Dokuz Eylül
Üniversiteleri, zmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü (YTE)
ve Ege Serbest Bölge
A.. (ESBA) ibirliiyle
düzenlenen “Sürdürülebilir
Bilim-Teknoloji-Sanayi
Köprüleri” (NOVZ)
toplants yapld. Toplantya
Ostim Medikal Sanayi
Kümelenmesi de katld.

T

oplantda, zmir’in salk alannda
öncü bir ehir haline gelmesi için
yaplmas gerekenler tartld. EÜ
Bilim Teknoloji Aratrma ve Uygulama
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fazilet Vardar
Sukan, NOVZ’in çok kapsaml bir proje
olduunu söyledi. Prof. Dr. Sukan, “Firmalar ve aratrmaclar için bir ibirlii
platformu kurmay hedeeyen NOVZ,

günümüz bilgi toplumuna donanml bireyler yetitirecektir. Teknoloji ve bilgi
transferine ortam hazrlanacak, irketlerin
pazara giri faaliyetlerine destek olunacaktr. ehrimizdeki üniversitelerde biyomedikal teknolojiler hakknda çalan çok sayda
bilim adam bulunmaktadr. Bu bilgi birikimi de zmir`deki biyomedikal teknoloji
pazarn desteklemeye yeterli bir alt yap
oluturmaktadr. Amacmz, salk alannda
zmir’i liderlie tamaktr” dedi.
Üniversite-sanayi ibirliinin önemini
vurgulayan ESBA Özel Projeler Koordinatörü Ayhan zmirli de, iki alann ibirlii sayesinde oluturulan platformun, zmir`deki
biyomedikal sanayiyi destekleyecek igücünü arttrarak, ehri bir cazibe merkezi haline
getireceini söyledi. Türkiye’deki medikal
sanayi kurulularnn ürünlerinin dünyayla
yaracak kadar kaliteli olduunu belirten
Türk Medikal Dernekler Federasyonu Bakan Mehmet Ali Özkan da “Biyomedikal
ürünler son derece kaliteli olmasna ramen
kamu ihalelerinde yerli mal tercih edilmiyor. Ar-Ge çalmalaryla yaplan ürünlerin

kaliteli ve tercih edilebilir olaca düüncesinin yerlemesi gerekiyor. Biyomedikal
sektörünün nans boyutu da çkmazda; en
kazançsz sektörlerden biri. Yabanc patentli tbbi cihazlar ülkemize çok rahat girebiliyor. Kalitesi yüksek olmayan ucuz ürünler,
pazarda yerli ve kaliteli ürünlerimizin önüne
geçiyor. Bu problemlerin çözümünde, sanayiyle üniversitenin ibirlii hayati önem tayor” diye konutu.
Kamudan destek beklediklerini vurgulayan Ege Tbbi Malzemeciler Dernei Bakan Ömer Biçer ise unlar söyledi: “Sektörün kendini gelitirmesi için para kazanmas
gerek. Kazanç salamak için de kamunun
desteine ihtiyacmz var. Yabanc patentli ürünler yerine yerlilerin almna öncelik
tannmal. htiyaçlar doru belirlenip güçlü
bir alt yap hazrlanrsa zmir, biyomedikal
sanayi sektöründe öncü durumuna gelebilir.”

Toplantda OSTM Medikal
Sanayi Kümelenmesi de vard
Toplantda Ostim Medikal Küme Ko-

ordinatörü Ouz Ünal da bir konuma
yapt. “Salk novasyonlar Yönetimi Ve
Finansman-yi Uygulamalar Ve Modeller”
konulu oturumda konuan Ünal, Ostim’deki
Medikal Sanayi Kümelenme süreci ve kümelenme sonras oluturulan projeler hakknda bilgi verdi.

“4. Avrasya Tp Günleri”
stanbul’da düzenlenen “4.Avrasya Tp
Günleri” kongresinde de Ostim Medikal
Küme tantm stand kuruldu. ki gün süren
kongrede Türkiye ve Avrasya bölgesinden
birçok uzman ve medikal sektör üreticisi
rma bir araya geldi. Ostim Medikal Sektör Kümelenmesinde yer alan baz medikal
sektör rmalar da fuara katld. Bayndr
Salk Grubu ve TKA tarafndan organize
edilen etkinliklere Afganistan, Arnavutluk,
Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Irak,
Karada, Kazakistan, Krgzistan, Kosova,
Makedonya, Moldova, Nijerya, Özbekistan, Suriye, Türkmenistan ve Ukrayna’dan
salk sektörü ve tp uzmanlar katld.

TOSYÖV’ün yeni bakan gazeteci Yalçn Sönmez
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli letmeler Serbest Meslek Mensuplar ve Yöneticiler Vakf’nn (TOSYÖV) Seçimli Olaan
Genel Kurul Toplants 27 Mays 2010’da Ankara Sanayi Odas (ASO) Meclis Salonu’nda gerçekletirildi. Kongrede Hilmi
Develi’nin yerine KobiEfor Dergisi sahibi ve Bayazar gazeteci Sönmez bakanla getirildi

S

eçilen yeni Yönetim Kurulu tarafndan Genel Bakanla Yalçn
Sönmez getirildi. Sönmez, yapt
teekkür konumasnda, “TOSYÖV’ün
bayran daha da yükseklere tamak için
sivil toplum kurulular ve kamu kurumlar ile i ve güçbirliimizi gelitireceiz,
yeniliklerle yolumuza devam edeceiz”
dedi. Salk sorunlar nedeniyle görevi b-

raktn açklayan Hilmi Develi ise yeni
yönetimde Denetim Kurulu Üyesi olarak
görev yapacak.
TOSYÖV Bakanln 8 yldr sürdüren
Hilmi Develi, yapt açl konumasnda
Türkiye’de özel sektörün kalknma modelini benimseyen TOSYÖV’ün KOB bilincinin olumasna ve gelimesine, giriimciliin bir kültür olarak yaygnlamasna ciddi
katklar olan bir kurulu olduunu söyledi.
Genel Kurul’da konuan KOSGEB Bakan Mustafa Kaplan, KOB’ler için yeni bir
destekleme modeli gelitirdiklerini açklad. KOSGEB’in KOB’lerin önünü açan,
onlara tam anlamyla destek olan bir kurum olmay amaçladn belirten Kaplan,
yeni kurguladklar model kapsamnda bir
çerçeve yönetmelik hazrladklarn söyledi. Bu yönetmeliin KOB’lerin ihtiyacna
göre istedikleri destek programnn önünü
açtn ve proje bazl bir destek program
olacan ifade etti. Kaplan, bundan sonra KOB’lere “Sizi nasl gelitirebiliriz?”
anlayyla yaklaacaklarn söyledi. Ana

program dahilinde 150 bin liraya kadar
KOB’leri geri ödemesiz destekleyeceklerini anlatan Kaplan, KOB’lere “ya farkl
ya da güçlü olun” çarsnda bulundu ve
farkl olmann anahtarnn inovasyon ve
Ar-Ge’den geçtiini belirtti.
Genel Kurul’da Divan Bakanln
yürüten Sanayi ve Ticaret eski Bakan
Ali Cokun, sanayiyi Anadolu’ya yaymak
amacyla yola çktklarn belirterek, KOSGEB, TOSYÖV, TOBB, KOB A.. ve
KGF gibi kurumlarn kurulu süreçlerini
anlattktan sonra, “KOB’ler güçlenirse
büyükler de güçlenir” dedi. Türkiye’nin
yllar yl yar kapal bir ekonomiye sahip
olduunu ve demokratikleme sürecinde
kayplar yaadn ifade ederek, bu sürecin gelimesinde siyasi partiler kadar sivil
toplum kurulularnn büyük önem tadn vurgulad.
TOSYÖV Bakan Yardmcs ve eski Devlet Bakan Ayfer Ylmaz, Türkiye’nin bir
dönem ara mal üretmek yerine ithal etmeye baladn, bu dönemde TOSYÖV’ün

üretici KOB’lere gittiini kaydetti. Nüfusun yüzde 50’sinin 28 yan altnda olduunu anmsatan Ylmaz, gençlere moral
verdiklerini, yatrm bilincini gelitirdiklerini, moralsizlii morale döndürmede,
Türkiye’nin geleceinde refahn adil paylamnda TOSYÖV’ün önemli rol oynadn ifade etti.

TOSYÖV Yeni Yönetim Kurulu görev dalm yapt
Tek listeyle ve oybirlii ile seçilen
TOSYÖV’ün yeni Yönetim Kurulu ve görevleri:
Yönetim Kurulu: (Asil) Yalçn Sönmez
(Yönetim Kurulu Bakan), Ayfer Ylmaz
(Bakan Yardmcs), Dr. Niyazi Erdoan (Bakan Yardmcs), Osman Deveci
(Bakan Yardmcs), Mahmut Esat Yalçn (Bakan Yardmcs), Rahmi Aktepe
(Genel Sekreter), Ali Rza Dastar (Sayman
Üye), Halil Özgökçe (Üye), Osman Samsunlu (Üye), Tahsin Rende (Üye), hsan
Beer (Üye).
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Ostim Yatrm ve Ostim Kooperatifi genel kurul yapt
Aydn : “Bu camia büyük ura ve gayretlerle
düünülmeyeni düünmü, yaplamayanlar yapm ve
ülkemize büyük hizmetler gerçekletirmitir.Bugüne kadar
bu hizmetlerin gerçeklemesinde büyük fedakârlklarla
hizmet veren deerli yöneticilerimizi, ortaklarmz ve
çalanlarmz minnetle anyorum.”

O

stim Endüstriyel Yatrmlar A.
ve Ostim Kooperatinin genel
kurullar yapld. Ortak ve üyelerin youn katm ile yaplan genel kurulda divan bakanln Kamu Bankalar Yönetim Kurulu Bakan Zeki Sayn
yapt. Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn gerek Ostim Kooperatinin gerekse Ostim Yatrm A’nin bölgede faaliyet gösteren rmalara yönelik verdii
maddi ve manevi katklar anlatt.
Aydn, “Kooperatimiz, kurulduu
1967 ylndan bugüne kadar ortaklarnn
menfaatleri dorultusunda hizmet etmeye gayret etmi ve belki de ülkemizde
kurulmu olan kooperatier içerisinde
örnek olarak gösterilebilecek önemli faaliyetler gerçekletirmitir” diye konutu.
Bakan Aydn, sadece ortaklarna
dükkan yapmak deil, bölgenin bütün
ihtiyaçlarn karlamak üzere planlama
yapan Ostim Kooperatinin büyük fedakarlklarla sanayi ve ticaret alannda faaliyet gösteren ortaklarn eitim, sosyal
ve kültürel ihtiyaçlarnn karlanmasna
da büyük önem verdiini söyledi.
Aydn öyle dedi: “Bu camia büyük
ura ve gayretlerle düünülmeyeni
düünmü, yaplamayanlar yapm ve

ülkemize büyük hizmetler gerçekletirmitir. Bugüne kadar bu hizmetlerin
gerçeklemesinde büyük fedakârlklarla
hizmet veren deerli yöneticilerimizi,
ortaklarmz ve çalanlarmz minnetle
anyorum.” Ostim Yatrm’n faaliyetleri, bütçesi ve gelecek dönem çalmalar
irket koordinatörleri Abdullah Çörtü ve
ek Çalkan tarafndan sunuldu

O.AYDIN

A.ÇÖRTÜ

.ÇALIKAN

Ersoy Gaz’n slogan: Gazlarla ilgili her ey…
Genel Müdür Kasm Ersoy, en az 5 sene içinde Türkiye’nin en büyük 3 üretici gaz irketi arasna girebilmek için çaltklarn söyledi.

O

stim’de faaliyet gösteren Ersoy
Gaz Sanayive Ticaret A. ileriye
dönük olarak; tam kapasiteli üretim rmas olmak istiyor. “Gazlarla lgili
Her ey” sloganyla, önceliklerini belirleyen
rmann Genel Müdürü Kasm Ersoy, en az
5 sene içinde Türkiye’nin en büyük 3 üretici
gaz irketi arasna girebilmek için çaltklarn söyledi.
1983 ylnda kurulan irketin büyümekte
olan Türkiye ekonomisi içerisindeki yerini
aldn, bu dorultuda deien teknolojik
gelimeler nda Türk Sanayisine hizmet
verdiini anlatan Ersoy faaliyetleri hakknda u bilgileri verdi:
“Sektörde uzun yllar bulunmann verdii tecrübe, uzman kadro, gelimi servis
a, Anadolu’ya yaylm bayileri ve üstün
hizmet anlay ile pazar payn arttrmtr.
Müterilerimizin ihtiyaçlarna ve beklentilerine en iyi ekilde cevap verecek kalitede ürün ve kesintisiz hizmet sunmak için
sürekli olarak yatrma gitmi, doal olarak endüstriyel ve medikal gaz sektöründe
hak ettii yeri almtr. Sanayide ve salk
kurulularnda kullanlan gazlarn dolum
ve datmn yapan Firmamz, Ostim tesislerinde bulunan yüksek kapasiteli depo-

lama tanklar sayesinde hizmet sürekliliini
garanti altna alm bulunmaktadr. Sincan
tesislerinde modernizasyon çalmalarn
tamamlam olan rmamz burada kurmu
bulunduu yeni fabrikann eklenmesiyle
daha da güçlenecek ve bu gücünü güvenli
ve kaliteli hizmet anlay dahilinde müterilerine yanstacaktr.”

Sektördeki rekabet koullarnn yabanc
sermayenin etkileri ve yerli kalitesiz rmalar nedeniyle olumsuz yönde etkilendiini
anlatan Ersoy,” Özellikle Ersoy Gaz A..
gibi hem yerli olup hem de markalamayan rmalarn olmamas rekabet koullarn
olumsuz yönde etkiliyor. ç piyasada hem
özel sektör hem de kamu sektörüne hitap

ve de özel gaz üretim ve sat yapan bir
rmadr Ersoy Gaz. Bu da iç piyasada bize
önemli bir özellik kazandrmaktadr” diye
konutu.
25 kadar nitelikli pazarlama ve ihtiyaç
duyulan alanlarda mühendis personel istihdam eden Ersoy Gaz, tam kapasiteli
üretim rmas olabilmek için 5 sene içinde
Türkiye’nin en büyük 3 üretici gaz irketi
arasna girmeyi hedeiyor.
Genel Müdür Ersoy’un genel ekonomiye
ilikin deerlendirmesi de öyle:
“Finansal olarak iletme sermayesine
baktmz zaman, net iletme sermayesi
youn olduu için borçlanmaya gitmiyoruz. Ancak 2011 ylnda Temelli bölgesinde kurulacak olan üretim tesisimiz için
d kaynaa ihtiyaç duyabiliriz. Ekonomik
konjonktür da baml bir seyir izlemektedir. Hammadde dier üretim giderlerinin
maliyet artlar rmalarn ayakta kalabilmelerini olumsuz etkileyecek gibi gözüküyor.
Sanayide büyüme hz %20 artm gözükse
bile bu orann gerçek olmadn düünüyorum. Her an ekonomik bir krize gireceiz
izlenimi alyoruz. Bu durumun gerekçesini
çaltmz irketlerdeki tahsilât sorunlarndan ileri gelerek düünmekteyim.”
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Ürünlerimiz Ostim Yatrm ile BAUMA vitrininde

F

uar alan, katlmc ve ziyaretçi
says bakmndan dünyann en
büyük fuar kabul edilen ve her üç
ylda bir düzenlenen “Bauma i ve inaat makineleri fuar” 19-25 Nisan tarihlerinde Almanya Munich’de gerçekleti.
Türkiye’den toplam 88 katlmc rmann
bulunduu fuarda Ostim Yatrm A.. de
3 kiilik d ticaret ekibiyle Ostim’de üretilen i ve inaat makineleri yedek parçalarn tantt.
Ostim’de üretilen yedek parçalar dünyann otuz ülkesine ulatran Ostim Yatrm A.. d ticaret ekibi bu fuarda yeni
pazarlar, yeni müteriler bulmann yan
sra mevcut müterileriyle de ilikilerini
gelitirdi.
zlanda’daki volkanik patlamann se-

bep olduu kül bulutunun Avrupa hava
sahasn kapatmas nedeniyle fuarn ilk
günlerini sönük geçirdi. Bata Amerika,
Ortadou ve Uzakdou olmak üzere,
denizar corafyalardan fuara gelecek
olan katlmc ve ziyaretçilerin birçou
fuara katlm gösteremedi. Ancak Almanya hava sahasnn açlmasyla fuarn
3. gününden sonra ziyaretçi trainde hareketlilik görüldü.
Ostim Yatrm A.. yöneticileri, ihracatta yakalad trendi daha artrmak,
Ostim’li KOB’lerin ürettikleri ürünleri dünyann her tarafna ulatrabilmek
amacyla Bauma Fuar benzeri dünya çapnda organizasyonlara katlmaya devam
edeceklerini kaydettiler.

Ostim, Konmak 2010’a katld

T

ÜYAP Konya Fuarclk A..
tarafndan TAD Takm Tezgahlar adamlar Dayanma
Dernei ibirlii, Konya Ticaret Odas, Konya Sanayi Odas ve Makine
Mühendisleri Odas Konya ubesi
ve KOSGEB destei ile düzenlenen
Konya 7. Metal leme Makineleri, Kaynak, Kesme, Yan Sanayileri,

Ekipmanlar, Delme Teknolojileri,
Malzemeler ve El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuar 13 - 16 Mays
2010 tarihleri arasnda KTO - TÜYAP
Konya Uluslararas Fuar Merkezide
gerçekletirildi.
Metal Endüstrisi için büyük önem
tayan ve Anadolu’nun sektördeki
en büyük ve en kapsaml fuar olan
KONMAK Fuar’na, OSTM OSB
rmalar ile katld.
OSTM OSB, VBROMAK ve
GÜL TEKNK ile katlm salarken,
katlm salayan rmalarn fuardan
olumlu i birliktelikleri ile çkt ifade
edildi. Fuar yöneticileri KONMAK’n
2010 ylnda da bölgesindeki en kapsaml fuar olduunu belirttiler.

Fuar Takvimi
HAZRAN – TEMMUZ 2010

Yatrm A.. Suriye BULDEX fuarnda

O

stim Yatrm A., Suriye’de
düzenlenen BULDEX 2010
Uluslar aras Yap ve naat
Teknolojileri Fuarna katld. Fuar Suriye Yatrm Bakan ile Türkiye’den
giden Ankara Ticaret Odas Bakan
Sinan Aygun ve Beraberindeki 150 kiilik ATO i adamlar heyeti ve Ankara

Yenimahalle lçe Belediye Bakan Fethi Yaar da ziyaret etti. Ostim Yatrm
temsilcisi Suriye Yatrm Bakan’na
Ostim’in faaliyetleri hakknda bilgi verirken, komu ve slam ülkelerindeki
Organize Sanayi Bölgeleri kurma projelerini de anlatt.

ANKOMAK Fuar’ndaki büyüme taleplere yansd

Fuarn Ad: Ordu 4.Otomobil-Otomotiv ve Yan Sanayi
(Oto’2010)
Fuarn Tarihi: 12 – 17 Haziran 2010
Yer: Ordu Belediyesi Fuar Alan – ORDU
Fuarn Ad: Ordu 6.Yap Dekorasyon Ürünleri ve Doalgaz (Yap 2010) - Ordu 14. Karadeniz Sanayi ve Ticaret
Fuar (Katif 2010)
Fuarn Tarihi: 28 Haziran – 04 Temmuz 2010
Yer: Ordu Belediyesi Fuar Alan – ORDU
Fuarn Ad: 18. Malatya Fuar
Fuarn Tarihi: 14 – 18 Temmuz 2010
Yer: Mimi Park Fuar Alan - MALATYA
Fuarn Ad: ’TE BZ STANBUL 2010
Fuarn Tarihi: 19 – 25 Temmuz
Yer: stanbul Fuar Merkezi – Yeilköy - STANBUL

A

vrasya’nn en büyük
Avrupa’nn 4. Büyük
i makineleri fuar
ANKOMAK, 5 gün boyunca
sektörün yeni teknolojilerini
merak edenleri ve profesyonelleri bir araya getirdi. ITE
Group Plc’nin Türkiye temsilcisi E Uluslararas Fuarclk
önderliinde düzenlenen fuar
stanbul Fuar Merkezi’nde yetmibin metrekarelik bir alanda
gerçekletirildi.
OSTM OSB, 18. si düzenlenen  Makineleri, Yap

elemanlar ve naat Teknolojileri
Fuarna bu ylda üye rmalar ile
birlikte katld.
Fuara olan youn talep nedeniyle
snrl miktarda yer ayrlabildiini
belirten Ostim OSB fuar organizasyon yöneticileri bu nedenle çok
sayda rmann talebinin yerine getirilemediini söylediler.
Fuara OSTM OSB standndan bamsz olarak bölge rmalar Özkaraolu Hidrolik, ARS Ankara Rulman,
Gülhan Kauçuk, BMR Ayna Mahruti
kendi stantlar ile katldlar.
Bu arada Ostim  ve naat Makinalar Kümesi de (M) projeler
kapsamnda fuarda yerini alarak,
yürütülen faaliyetleri ile kümede
üyesi rmalar hakkndaki bilgileri
ziyaretçi ve katlmc rmalarla paylat.
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Siyaset ekonomiyi gölgelemesin
“Türkiye Ekonominin Önceliklerine ve stihdam Yaratmaya Odaklanmal.
Siyasi Gelimelerin ekonominin gündemini gölgelemesinden endieliyiz.”

Ehil insanlar ve
kurumsallama

Veli SARITOPRAK

B

U

luslararas Yatrmclar
Dernei YASED Yönetim Kurulu Bakan Piraye Antika, son dönemde kamuoyunu megul eden siyasi gelimeleri
deerlendirdi ve Türkiye’nin gündeminin ekonomik önceliklerden
giderek uzaklatn belirtti.
Piraye Antika yapt açklamada, “Türkiye’yi önümüzdeki
yl seçim ortam bekliyor. Bunun
dnda özellikle son dönemde
yaanan siyasi tartmalar ve Anayasa görümeleri ile bizi bekleyen
referandum süreci de göz önüne
alndnda, önümüzdeki bir ylda
Türkiye’nin gündemini neredeyse
tamamen siyasetin yönlendirmesi kaçnlmaz görünüyor. Ancak
ekonomik açdan atlmas gereken pek çok acil adm var ve bu
admlarda geç kalnmas Türkiye
ekonomisinde büyük zararlar da
beraberinde getirecektir. Bugün
atlmayan admlar için yarn çok
geç olabilir. Özellikle en büyük
ihracat pazarmz olan Avrupa’nn
yaamakta olduu krizin d ticaret

kanal ile ekonomimizi ciddi ekilde etkileme riskini de göz önüne
aldmzda kaybedecek hiç zamanmz yoktur” dedi.
Geçtiimiz günlerde yaplan
mali kural açklamasnn son derece olumlu olduunun altn çizen
Piraye Antika, “Dünyada ekonomik zayklara ve mali problemlere toleransn son derece azald
bir dönemde, hükümetin ve ekonomi bürokrasisinin bu giriimini
tam zamannda ve yerinde atlm
bir adm olarak deerlendiriyoruz.
‘Mali kural’n ivedilikle yasalamas ve ardndan uygulamann
süratle ve salkl bir ekilde ileyebilmesi için gözetim organnn da oluturularak yaptrmlarn
belirlenmesi gerekiyor. Mali kural
uygulamasnn basta vergi, kayt
d ve sosyal güvenlik olmak
üzere yapsal reformlarn önemini
daha da hayati hale getireceini
vurgulamak isteriz” dedi.
Türkiye’ye gelen dorudan
uluslararas yatrmlarn özellikle
son üç ylda bir düü içinde oldu-

unun da altn çizen Piraye Antika,
yatrmlarla ilgili çarpc rakamlar
verdi: “2007 ylnda gerçekleen
uluslararas dorudan yatrm giriinin miktar 22 milyar dolar iken,
bu rakam, 2009 ylnda ekonomik
krizin de etkisiyle sadece 7.6 milyar dolarda kald. Bu gerileme
bir önceki yla göre %58’lik bir
düüü ifade etmektedir. 2010’un
ilk çeyreinde gerçekleen yatrm tutar ise ancak 1 milyar 476
milyon dolardr. 2009’un ilk çeyreiyle karlatrldnda dahi, bu
rakam yaklak %40’lk bir düüü
ifade etmektedir (2009 ilk çeyrek
yatrm tutar 2 milyar 419 milyon
dolardr). Özellikle krizin etkilerinin hala hissedildii bu dönemde
ekonomik açdan gerekli hamlelerin yaplmamas halinde bu düü
trendi devam edecek, cari açn
büyüme eiliminde olduu bir ylda bu açn kapatlmasn zorlatracak ve bu da ülkemiz ekonomisi
açsndan tela edilemez skntlar
beraberinde getirecektir.”

Gen Power ürün Showroomu açld

G

en Power markas ürünlerin sata sunulduu
Ankara Güç Sistemleri
ShowroomuOstim’deaçld. 1176.
Sokaktaki adreste (Eski 8. Sokak)
Ostim Yönetim Kurulu Bakan
Orhan Aydn ve ilgili marka üreticisinin üst düzey yöneticilerinin
katlmyla açlan iyerinde jeneratörler, motorlar, kaynak makineleri, çim biçme makineleri, çapa
makineleri, su pompalar, ldaklar
ve kontrol panelleri bulunuyor.
Ankara Enerji sistemleri yöneticileri, “Benzersiz teknolojisiyle
üretilen ve yüksek performansyla sektörde bir trend haline gelen
Genpower ürünlerinin en modern
ekilde tüketiciyle buluaca
Ankara Güç Sistemleriyle doru
ürüne, doru adreste ulaabilecek”
dediler.

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.
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. 2010 yln
yarladmz 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
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‘te
Cumhuriyetle ve Atatürk’le
yakalayabildik. Liberal

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

Bilgi toplumu olma
zorunluluu
Yüksek teknoloji, AR-GE,
novasyon, giriimcilik gibi
kavramlarn gittikçe daha
büyük önem kazand 21.
yüzylda, yüksek teknoloji
üretebilen, bilimsel bilgiyi
ekonomik deerlere dönütürebilen ülkeler 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.
Aslnda çare ve çözüm
tektir. Türkiye 2010 lu
yllarda bir zihniyet devrimi
gerçekletirmeli, 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.

Son söz
Akbank’n kurucularndan
rahmetli Ahmet Dall’dan,
“Ehil insanlar, layk olduklar yerlere getirilmedikçe o
ülke rahat yüzü göremez.”
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