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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kan  Nihat Ergün, 2011 y l  
Eylül ay na ait sanayi üretim 

endeksini de erlendirdi. Eylül ay nda 
sanayi üretim endeksinin geçen y l n 
ayn  ay na göre yüzde 12 artt n  be-
lirten Ergün, “Takvim etkisinden ar n-
d r lm  endeks ise bir önceki y l n ayn  
ay na göre yüzde 6, mevsim ve takvim 
etkilerinden ar nd r lm  sanayi üretim 
endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 
1.5 art  göstermi tir. Sanayi üretim 
endeksinde görünen art , piyasa tah-
minlerinin oldukça üzerinde gerçek-
le mi , hem de er olarak hem de y ll k 
art  oran  olarak en yüksek Eylül ay  
rakamlar na ula m t r” dedi.

Türkiye’nin dinamikleri güçlü

 Özellikle imalat sanayi endeksin-
deki güçlü büyümenin, dünya gene-
linde ya anan ekonomik sorunlara 
ra men, Türkiye’nin büyüme ve üre-
tim dinamiklerini ne kadar güçlü ol-
du unu gösterdi ini belirten Ergün, 
Türkiye’nin bu ba ar y  en büyük ih-
racat pazarlar  olan Avrupa’n n eko-

nomik aç dan s k nt l  oldu u gün-
lerde gerçekle tirmesinin de alt n  
çizdi. 

 Ergün, “Ekonomide ve siyasette 
olu an güven ve istikrar ortam , sana-
yicilerimize de olumlu yans maktad r. 
Sanayicilerimiz art k önünü görebil-
mekte, yat r mlar n , üretimlerini ve 
istihdam  art rabilmektedir. Özellikle 
Avrupal  yat r mc lar için Türkiye, 
her geçen gün daha cazip bir yat r m 
alan  haline gelmektedir” ifadelerini 
kulland .

 Türkiye’nin uluslararas  camiada 
parmakla gösterilen, g pta edilen bir 
ülke haline geldi ini vurgulayan Er-
gün öyle devam etti: “Bir yandan 
bu istikrar  korurken, di er yandan 
rekabet gücümüzü art racak ad mlar 
atmay , reel kesime destek olmay  da 
sürdürece iz. Nitekim 2012 bütçesi-
ni de sanayimize destek verecek ve 
sosyal yap m z  güçlendirecek ekil-
de haz rlad k. Önümüzdeki dönemde, 
sanayi sektörünün rekabetçili ini ar-
t raca na ve Türkiye’nin büyümesine 
önemli katk  vermeye devam edece-

ine olan inanc m z tamd r. Hükümet 

olarak, aç klanan her veriyi yak ndan 
takip ediyoruz. Gerekli gördü ümüz 
her noktada proaktif ad mlar atmaya 
da devam ediyoruz. Ekim ay nda, is-
tikrarl  ve sürdürülebilir büyüme he-
de  mize yönelik att m z ad mlar da 
bunun bir örne idir.”

Birliklerin merkezi Ankara’da 
olacak ve sekretarya hizmetleri 
Orta Anadolu hracatç  Birlikleri 

Genel Sekreterli i taraf ndan yürütüle-
cek. Ekonomi Bakanl ’n n Savunma 
Sanayi hracatç lar  Birli i Kurulmas na 
Dair Tebli ’i ile klimlendirme Sanayi 
hracatç lar  Birli i Kurulmas na Dair 

Tebli  Resmi Gazete’de yay mland . 
Bu Tebli lere göre Merkezi Ankara’da 
olmak ve sekretarya hizmetleri Orta 
Anadolu hracatç  Birlikleri Genel Sek-
reterli i taraf ndan yürütülmek üzere, 
Savunma Sanayi hracatç lar  Birli i ile 
klimlendirme Sanayi hracatç lar  Birli-
i kurulacak. Tebli ler 22 Ekim tarihin-

den itibaren yürürlü e girdi.

Ostim Medya A. . 
Ad na mtiyaz Sahibi

Orhan AYDIN

Genel Yay n Koordinatörü
Kemal ÇEKÜÇ

Yay n Kurulu
Orhan AYDIN
S tk  ÖZTUNA

Bünyamin KANDAZO LU
Ümit GÜÇLÜ

Editör
Selin DO AN ATAK

Görsel Tasar m
Bar  YURTSEVER

Prodüksiyon : 

REKLAM REZERVASYON
0 312 385 58 20 - 21

Bask  : Dünya Yay nc l k A. . 

YÖNET M MERKEZ
Uzayça  Cad. Uzayça  Ticaret Merkezi 

No:29/47 Ostim/ANKARA
Tel : 0 312 385 58 20 - 21
Faks : 0 312 385 78 37

www.ostimgazetesi.com

Cüneyt ÖRKMEZ

 6’da

T bbi eldiven balon 
olur bir do um 
gününde

e  k ÇALI KAN

 4’de

Çal nm  refah,
sahte refah

Atilla ÇINAR

 8’de

M. Kemal Atatürk’ün 
Geometri Kitab

Abdullah ÇÖRTÜ

 7’de

Mekan n Ruhu 
Kurumsalla ma

“Türkiye cazibe merkezi” 

Savunma ve
klimlendirme

ihracatç  birlikleri 
kuruluyor

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan  Nihat Ergün, sanayi üretim endeksinde 
görünen yüzde 12’lik art n, piyasa tahminlerinin oldukça üzerinde 

gerçekle ti ini vurgulayarak, “özellikle Avrupal  yat r mc lar için Türkiye, her 
geçen gün daha cazip bir yat r m alan  haline gelmektedir”  dedi.
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Merkezi Paris’te bulunan Eko-
nomik birli i Kalk nma 
Örgütü’nün (OECD) bünyesin-

de faaliyet gösteren Uluslararas  Enerji 
Ajans , dünyadaki enerji politikalar yla 
ilgili önümüzdeki y llara yönelik ciddi 
uyar larda bulundu. Uluslararas  Enerji 
Ajans ’n n 2011 Dünya Enerji Görünü-
mü raporunda, “Dünya, geni  kapsaml  
sonuçlara yol açacak, sürdürülemez ener-
ji gelece iyle kendisini kilitliyor” ifadesi 
kullan ld . Raporda, “enerji politikalar n-
da cesur önlemler al nmad  takdirde, 
dünyan n güvenli ve etkili olmayan, yük-
sek karbon içeren enerji ile kendi gelece-

ini adeta kilitleyece i” yorumu yap ld . 
Yeni enerji politikalar n n hayata geçir-
mek için hâlâ zaman n bulundu u kayde-
dilen raporda, bununla birlikte f rsatlar n 
giderek azald  uyar s  yap ld .

 Raporda, 2010 ve 2035 y llar  aras nda, 
dünyada enerji talebinin üçte bir oran n-
da artaca  ve bu talep art n n önemli 
bir k sm n n OECD üyesi olmayan ülke-
lerden gelece i vurguland . Çin’in, 2035 
y l nda en fazla enerji tüketen ülkeler 
s ralamas ndaki yerini güçlendirece i 
belirtilen raporda, 2035 y l nda Çin’in 
ABD’den yüzde 75 daha fazla enerji tü-
ketece i kaydedildi.

Talep h zla art yor

 Ekonomik büyüme, refah ve nüfus art -
n n, önümüzdeki dönemde enerji talebinin 
daha fazla artmas na yol açaca  hat rlat lan 
raporda, bununla birlikte dünyan n, güvenli 
olmayan ve çevre faktörü gözetmeyen, sür-
dürülebilir olmayan enerji kullan ma art k 
daha fazla güvenemeyece i uyar s  yap ld . 
Hükümetlerin enerji yat r mlar nda, daha 
etkili ve karbon sal m  dü ük teknolojilere 
öncelik vermesi istenen raporda, ”Do algaz 
kaynaklar na yönelik artan talebin ise en çok 
Rusya’ya yarar sa layaca  belirtildi.

Enerji tüketimi, 25 y lda üçte bir artacak

Türk birli i ve Kalk nma dare-
si Ba kanl , yeni ismiyle Türk 

birli i ve Koordinasyon Ajan-
s  Ba kanl ’na (T KA) dönü türüldü 
Türk birli i ve Kalk nma daresi Ba -

kanl , yeni 
ismiyle Türk 

birli i ve 
K o o r d i n a s -
yon Ajans  
Ba kanl ’na 
(T KA) dö-
n ü t ü r ü l d ü . 
Bundan böyle 
i b i r l i i n d e 
bulunulmas  
h e d e f l e n e n 

devletlerle iktisadi ticari, teknik, sosyal 
ve e itim alan ndaki ili kileri projeler, 
programlar ve faaliyetler arac l yla 
T KA geli tirecek.

 Bakanlar Kurulu’nun “Türk birli-
i ve Koordinasyon Ajans  Ba kanl -
n n Te kilat ve Görevleri Hakk nda 

Kanun Hükmünde Kararname” Resmi 
Gazete’de yay mlanarak yürürlü e gir-
di.

 Türk birli i ve Koordinasyon Ajans  
Ba kanl ’n n kurulu , te kilat, görev, 
yetki ve sorumluluklar na ili kin usul ve 
esaslar  düzenlemek amac yla haz rlanan 
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 
ile i birli inde bulunulmas  hede  enen 
devletler ve topluluklarla iktisadi, ticari, 
teknik, sosyal, kültürel ve e itim alan-

lar ndaki ili kileri projeler, programlar 
ve faaliyetler arac l yla geli tirmek, 
yap lacak katk , yard m ve ilgili süreçle-
ri yürütmek ve kanunlarla verilen di er 
görevleri yapmak üzere, Ba bakanl a 
ba l , kamu tüzel ki ili ini haiz ve özel 
bütçeli Türk birli i ve Koordinasyon 
Ajans  Ba kanl ’n n (T KA) kuruldu-

u bildirildi.

 Kararnameye göre; Ba bakan, Ba -
kanl n yönetimi ile ilgili yetkilerini 
gerekli gördü ü takdirde bir Bakan eliy-
le yürütebilecek. T KA ise gerekti inde 
yabanc  ülke ve topluluklara yap lacak 
insani yard m ve teknik desteklerin ko-
ordinasyonunu sa layabilecek. Ayr ca, 
Kalk nma yard mlar  ve Türkiye’nin d  
yard mlar yla ilgili uygulama ve teknik 
koordinasyon ile takibi sa lamak, en-
vanter haz rlamak ve raporlar yay nla-
makta T KA’n n görevleri aras nda yer 
al yor.

Ortado u ve Afrika dai-
resi ba kanl  da kuruldu

 T KA’n n hizmet birimleri aras nda 
Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Ba -
kanl , Balkanlar ve Do u Avrupa 
Dairesi Ba kanl , Ortado u ve Afri-
ka Dairesi Ba kanl , Do u ve Güney 
Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi 
Ba kanl , D  li kiler ve Ortakl klar 
Dairesi Ba kanl , Hukuk Mü avirli i, 
Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl  
ve nsan Kaynaklar  ve Destek Hizmet-
leri Dairesi Ba kanl  yer alacak.

 D  li kiler ve Ortakl klar Dairesi 
Ba kanl n n görevleri aras nda birden 
fazla ülke ve bölgeyi ilgilendiren prog-
ram, proje ve faaliyetler için görevleri 
ilgili Daire Ba kanl klar  ile i birli i 
içinde yerine getirmek ve kalk nma 
yard mlar  ile teknik destek ve insani 
yard mlar , sivil toplum kurulu lar  ve 
gönüllü kurulu larla i birli i halinde 
geli tirmek ve uygulamak da yer ald .

Yöneticiler, yetkilerinin bir k sm n  
alt kademeye devredebilecek

 Ba kanl n her kademedeki yöneticile-
ri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve 
programlara, performans ölçütlerine ve 
hizmet kalite standartlar na uygun olarak 

yürütmekten üst kademelere kar  so-
rumlu olacak. Ba kan ve her kademedeki 
Ba kanl k yöneticileri, s n rlar n  yaz l  

olarak aç kça belirtmek ve yaz l  olmak 
kayd yla yetkilerinden bir k sm n  alt ka-
demelere devredebilecek.

Yabanc  ülkelerle i birli ine “T KA” öncülü ü
 Türk birli i ve 
Kalk nma daresi 

Ba kanl , yeni ismiyle 
Türk birli i ve 

Koordinasyon Ajans  
Ba kanl ’na (T KA) 

dönü türüldü Türk 
birli i ve Kalk nma 

daresi Ba kanl , yeni 
ismiyle Türk birli i 

ve Koordinasyon Ajans  
Ba kanl ’na (T KA) 

dönü türüldü.

  Uluslararas  Enerji Ajans , dünyada enerji talebinin önümüzdeki 25 y ll k dönemde üçte bir oran nda artaca na 
dikkat çekerek, yeni enerji politikalar n n bir an önce hayata geçirilmesi gerekti i uyar s nda bulundu.

Van’da meydana gelen deprem sonra-
s nda ma dur durumda olan afetze-
delere yard m amac yla Tayvan’daki 

taraf ndan ba lanan 18 prefabrik ev, içleri 
OST M’li yard mseverler taraf ndan ba -
lanan yard m e yalar yla doldurularak Van’a 
u urland . U urlama törenine OST M OSB 
Ba kan  Orhan Ayd n, Tayvan Ekonomik ve 
Kültürel Misyonu Türkiye Temsilcisi James 
C.H. Chen, Türk – Tayvan adamlar  Derne i 
Ba kan  Mustafa Pehlivano lu, ORS AD Ba -
kan  Özcan Ülgener, Bölge Müdürü Adem Ar -
c  ile OSB Birim Müdürleri ve yard mseverler 
kat ld .
 23 Ekim günü Van’da meydana gelen dep-
rem sonras nda tüm yurtta ba layan yard m 
seferberli i, yurt d ndan gelen ba larla 
sürüyor. Son olarak depremzedelere, Tay-
van Ekonomik ve Kültürel Misyonu Türki-
ye Temsilcisi James C.H. Chen arac l yla 
Tayvan’dan 18 adet konteyner ba land . 
OST M’de üretilen 18 adet konteryner evin 
içi OST M OSB sanayicilerinin yard mlar y-
la dolduruldu. OST M Finans ve  Merkezi 
önünden yap lan u urlama töreninde konu an 
James C.H. Chen, Türkiye – Tayvan dostlu-
unun kökenlerinin eski oldu una dikkat çe-

kerek unlar  söyledi: “Türkiye gibi Tayvan 

da depremlerin çok s k oldu u, büyük can ve 
mal kay plar n n ya and  bir bölgede bu-
lunmaktad r. 1999 y l nda 7.6 büyüklü ünde 
bir deprem Tayvan’  vurmu  ve 10 binden 
fazla insan n enkaz alt nda kalmas na neden 
olmu tur. Aralar nda Türkiye’nin de bulun-
du u dünyan n birçok ülkesinden arama ve 
kurtarma ekipleri ülkemize yard ma ko mu  
ve birçok insan m z n can n  kurtarm t r. Bu 
yüzden bizler Van’daki insanlar n ya ad klar  
zorluklar  çok iyi anl yoruz ve elimizden gel-
di ince yapt m z bu yard m  onlara ula t r-
mak üzere yola ç kar yoruz. Umar z yaralar n  
sarmaya biraz da olsa katk m z olur.”
 OST M OSB Ba kan  Orhan Ayd n da, 
bu organizasyondan haberleri oldu u andan 
itibaren, bu konteynerlar n bo  gitmemesi, 
içlerinin afetzedelerin ihtiyaçlar yla dolmas  
için çal maya ba lad klar n  söyledi. OSB 
Yönetimi ve ORS AD’ n (OST M Sanayici 

adam  ve Yöneticileri Derne i) elbirli i ile 
yard mseverlerden katalitik soba, k l k giye-
cekler, ayakkab lar, koltuk, yatak gibi birçok 
malzeme topland n  ve evlerin içine yerle ti-
rildi ini söyleyen Ayd n, “Umar z bu yard mlar 
ihtiyac  olan afetzedelere h zla ula r ve yaralar 
biran önce sar l r” temennisinde bulundu.

Van’a “Tayvan Köyü” 
OST M’den yola ç kt
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Offset… D  ticarette bir dengeleme metodu. Askeri alan-
da Savunma Sanayi Müste arl  taraf ndan nerede ise 20 
y ld r ba ar  ile uygulan yor.

-Mal m  al rsan mal n  al r mMal m  al rsan mal n  al r m,  diye tarif edebilirsiniz sistemi. 
thal etmek zorunda kald n z herhangi bir ürün için size 

satmaya çal an tarafa “Tamam, bunu sizden ithal edelim; “Tamam, bunu sizden ithal edelim; 
ama bu ürünün u bölümünü, u parçalar n  bizim ülke-ama bu ürünün u bölümünü, u parçalar n  bizim ülke-
mizdeki KOB ’lerden, üreticilerden tedarik etmeniz art yla” mizdeki KOB ’lerden, üreticilerden tedarik etmeniz art yla”  
diyorsunuz. 

Bu yolla kaynak tasarruf ediyor, yeni istihdam yarat yor, 
iç pazar n ve d  ticaretin dinamizmini olu turuyor, üretimin 
hacmini ve kalitesini yükseltiyor, döviz girdilerini art r p 
ödemeler dengesini sa l yorsunuz; cari aç n z  azalt yor, 
yabanc  sermaye çekiyorsunuz. Az ey mi!

Peki o zaman neyi bekliyoruz? 
Savunma Sanayi Müste arl  (SSM) sistemi zaten uygulu-

yordu. Onlar Offset sisteminin ‘kitab n ’ yazm lar, sektörde 
birçok kurulu un ve i  hacminin do mas n  sa lam lar.

Offset üzerine Ba bakanl kta SSM temsilcileri, ilgili devlet 
kurulu lar  ile sanayicilerin kat ld  isti areler yap ld . Çe itli 
bakanl klar ve müste arl klar konuyu yak ndan izlemeye 
ba lad . Sa l k Bakanl  al mlarda yerli katk y  art rmaya 
yönelik bir genelge yay nlad . Edindi imiz bilgiye göre Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanl  uzmanlar  “Yerli Katk  Kanun 
Tasar s ” üzerine çal malar n  ciddi olarak sürdürüyor. Konu 
Gümrük ve Ticaret Bakanl n n da masas nda…

Kamunun ithal ürün al kanl n  k r p, yerli ürüne yönelt-
mek üzere Ba bakanl k taraf ndan 6 Eylül 2011 tarihinde 
genelge yay nlanm t . Ancak Avrupa Birli i mevzuat , 
Dünya Ticaret Örgütü kurallar , hale Yasas  gibi gerekçesi 
olanlar n direnci k r lamam  gibi. 

Sa l k Bakan  Say n Recep Akda  geçti imiz hafta 
Ostim’de idi. Bakanl a ba l  birimler için genel bir duyuru 
yap ld . Bütün harcama birimlerinin, 4734 say l  Kamu hale 
Kanunu kapsam nda yap lacak al mlar ile Devlet Malzeme 
Ofisi’nden gerçekle tirilecek al mlarda, söz konusu genelge 
hükümleri çerçevesinde hareket ederek, ‘öncelikli olarak ‘öncelikli olarak 
Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesi ve harcama Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesi ve harcama 
yetkililerinin de bu konuda gereken duyarl l  göstermeleri-yetkililerinin de bu konuda gereken duyarl l  göstermeleri-
nin önemi’nin önemi’ vurguland . Dileriz amac na ula r.

Enerjide, Ula t rmada, Sa l kta, Savunmada ve birçok 
kamu al m nda ‘offset”‘offset”  ve ”yerli ürün tercihi””yerli ürün tercihi”  d a ba m-
l l m z  azaltacak, döviz kaynaklar m z  koruyacak, olu tur-
du umuz kaynak tasarrufu ile ki i ba na dü en refah  art ra-
cak birer enstrümand r. Bu Nasrettin Hoca’n n ‘pe in para’ ‘pe in para’  
hikayesi gibi ‘ütopik’‘ütopik’ bir hikaye de ildir. Biliyoruz ki kimse 
kimseye pe in para vermiyor; verirse önce “ak l”“ak l” sonra da 
“emir”“emir” vermek istiyor.

Offset sistemi (yerli katk ) ve yerli üretime yönelik çal ma-
larda “karar vericiler” iyi niyetli. Cari aç k tablosu onlar n 
gözünü aç yor. Vahim gidi i görüp çare arayanlara, bilgi 
talep edenlere brifing veriliyor; ancak “uygulay c lar” direni-
yor. Görüntü bir yerde donuyor; u f kra gibi:

“Deh dedi kald !”“Deh dedi kald !”
Mâlum hastanede hastalardan biri ba hekime ç km ! 
“Hocam, roman yazmak istiyorum; bana her gün bir A4 

kâ t verir misiniz?”
“Geli me var bu adamda” diye sevinmi  ba hekim, ver-

mi  ka d . Adam alm  gitmi !
Tam üçyüzaltm be  gün böyle! Her sabah geliyor bir tane 

A4 kâ t al p gidiyor!
Adam senenin sonunda gelmi .
“Hocam roman m haz r! Buyurun!”
Ba hekim bir tomar kâ d  alm , ba lam  okumaya! 
Güzel bir a k roman ! Padi ah n k z na a k olan çoban n 

roman !
Çoban padi ah n k z n  saraydan kaç r yor, at yor at n 

terkisine do ru ormana! Yeni ya mur ya m ! Yerde su 
birikintileri var! At dörtnala giderken birden duruyor bir su 
birikintisinin önünde! Roman n geri kalan  sonuna kadar 
öyle devam ediyor:
 “Deh dedi kald .. Deh dedi kald … Deh dedi kald …”Deh dedi kald .. Deh dedi kald … Deh dedi kald …”
***
K ssadan hisse!

Editörden

Deh dedi 
kald !

Kemal ÇEKÜÇKemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr

Uzmanla m  Meslek Edin-
dirme Merkezleri (UMEM) 
Beceri’10 projesinin ser-

ti  ka töreni Ankara Sanayi Odas  
Zafer Ça layan Salonu’nda yap ld . 
Törende konu an Çal ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan  Faruk Çelik, i sizli-
in temelinde arz ve talep aras ndaki 

uyu mazl n yatt na i aret ederek 
unlar  söyledi: “ çi aran yor, buluna-

m yor. Mesleksizlik sorunun çözmek 
için ciddi kayna m z var.

Hayal k r kl

 Bunu UMEM’de ve di er alanlar-
da kullanma imkânlar m z var. Ama 
rakamlara bak nca ben de hayal k r k-
l na u ruyorum. Bir bilezik takmaya 
çal yoruz vatanda m z n gencimizin 
koluna. Üste de para veriyoruz. Bura-
da yanl m z nerede, anlamakta zor-
lan yorum. Nas l bir i tir, izahta zor-
lan yoruz. Bunun neresinde yanl l k 
var? 2,5 milyon i sizin oldu u ülkede 
‘gel para veriyorum, meslek sahibi ya-
paca m, bir de i  sahibi yapaca m’ 
dedi imiz insan neden ko a ko a gel-
mez? Ya tan t mda bir s k nt m z var, 
vatanda  ya da sanayici bunun fark n-

da de il. Bir yerde bir eksi imiz var, 
bunun aray  içindeyiz. Kimin ne tes-
piti varsa bize iletsin.”

 yasas  s k nt l

 Ankara Sanayi Odas  Yönetim Kurulu 
Ba kan  Nurettin Özdebir de i  yasalar  
ve i  piyasas n n kat l n n, en büyük 
s k nt lar ndan biri oldu unu belirterek, 
i e alma ve i ten ç karman n maliyetleri 

ne kadar kolayla t r l rsa, istihdam n da 
o ölçüde artaca na inand n  söyledi. 

 piyasas n n kat l ndan dolay  i çi 
al rken iki defa dü ünmek zorunda kal-
d klar n  ifade eden Özdebir, arad klar  
nitelikli eleman  bulmakta zorland kla-
r n  da vurgulad . Elemen yeti tirmekte 
de ciddi s k nt lar ya ad klar n  kayde-
den Özdebir, bu amaçla hayata geçirilen 
“UMEM Beceri 10” projesinin büyük 
imkanlar sa lad na i aret etti.

Gençler meslekten uzak
 Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan  Faruk Çelik, mesleki e itimin yeterli 

ilgi görmemesini izah etmekte zorland n  belirterek, “2,5 milyon i sizin 
oldu u ülkede ‘gel para veriyorum, meslek sahibi yapaca m, bir de i  

sahibi yapaca m’ dedi imiz insan neden ko a ko a gelmez?” dedi.

Ayonkarahisar’ n 
ilçelerinde bu-
lunan organize 

sanayi bölgelerindeki 
potansiyelin harekete 
geçirilmesini amaçla-
yan ve Zafer Kalk nma 
Ajans  taraf ndan 
onaylanan ‘Ulusal 
Alandaki Yat r m 
Potansiyelini Ta-
n tarak Yat r mlara 
Dayal  Kalk nman n 
H zland r lmas  
Projesi’nin bilgilendir-
me toplant s  yap ld . 
Afyonkarahisar Ticaret 
ve Sanayi Odas ’nda 
yap lan toplant ya, 
ilçelerdeki organize 
sanayi bölgeleri (OSB) 
temsilcileri ile ilgili 
birim müdürleri kat ld . 
Proje kapsam nda 
Afyonkarahisar’ n 
ilçelerindeki organize 
sanayi bölgelerine 
il d ndan gelen 
yat r mlar n art r lmas  
hede  eniyor. Çal -
malar kapsam nda, 
Sand kl , Bolvadin, Di-
nar, Emirda , scehisar 
ve uhut OSB’lerinin 
ulusal yat r mc lar için 
sundu u f rsatlar ve 
avantajlar tan t lacak. 

OSB’lerden 
ortak proje 
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Hastane, okul ve yollar  yenileye-
ceklerini belirten Ali R za, Türk 
in aat  rmalar n  ülkesinde bu 

ihalelere girmeye davet etti. Bakanl k 
kaynaklar ndan edinilen bilgiye göre, iki-
li görü mede, Bakan Ergün, iki ülke ara-
s ndaki ili kileri daha ileri noktaya ta -
mak için Suudi ve Türk i adamlar n  dar 
kapsaml  toplant larda bir araya getirmeyi 
önerdi ve bu toplant lardan somut i birlik-
leri ç kabilece ine i aret etti. Türkiye’nin 
organize sanayi Bölgeleri konusunda 50 
y ll k tecrübesini Suudi Arabistan ile pay-
la maya haz r olduklar n  belirten Ergün, 
unlar  kaydetti: 

 “Suudi Arabistan’dan bir heyet 
Türkiye’ye gelirse biz OSB’ler konu-
sunda tecrübelerimizi aktarmaya haz r z. 
Suudi i adamlar  ile ula t rma alan nda, 
havayolu, karayolu, ayr ca gemi in a sek-
töründe de i birli i yap labilir. Turizm, 
tar m ve g da sektöründe de i birli i ya-
p labilir. Bu alanlarda çal an i adamlar  
bir araya gelip, küçük gruplar halinde 
i birlikleri olursa netice al nabilir. Di er 

türlü iyi niyet temennisinden öteye git-
mez. Sonuç odakl  çal mal y z.” 

 Bakan Ergün, Suudi Arabistan’ n or-
tak otobüs üretimi tekli  ni  rmalarla gö-
rü üp de erlendireceklerini bildirdi. 

Türk in aatç lara
büyük i  f rsat

 

 Suudi Arabistan Sanayi ve Ticaret Ba-
kan  Abdullah Zeynel Ali R za görü mede, 
Suudi Arabistan’da büyük bir de i im ya-
and n  dile getirerek, Suudi Arabistan’da 

okullar , hastaneleri, yollan yeniden in a 
edeceklerini ifade etti. Bakan Abdullah Zey-
nel Ali R za unlar  kaydetti: “Bu nedenle 
Türk in aat  rmalar , Suudi Arabistan’daki 
bu yat r m ortam ndan istifade edebilir. Bu 
f rsat  kaç rmay n. Türk  rmalar  büyük 
paylar alabilir. Türk in aat  rmalar n n 
kar la t  s k nt lar  çözmek için elimiz-
den geleni yapaca z. Türkiye, dünyan n 
en büyük çelik üreticilerinden biri. E er 
Türk  rmalar , özellikle demir-çelik sek-
töründe Suudi Arabistan pazar na daha çok 
girerse, ülkemizdeki  yatlar da dengelene-
cektir. Türkiye’nin OSB tecrübelerinden 
faydalanmak istiyoruz. Hatta Türk  rmalar  
için Suudi Arabistan’da OSB kurulabilir. 
Türkiye’nin Avrupa’ya en çok otobüs ihraç 
eden ülke oldu unu biliyoruz. Türkiye ve 
Suudi Arabistan olarak ortak otobüs ürete-
biliriz. Suudi Arabistan’da üretip, buradan 
Afrika pazar na da aç labilir, orada da geni  
pazar imkân  bulabilirsiniz.” 

 Suudi Arabistan’dan 
Türkiye’ye, ortak 

otobüs üretme ve Afrika 
pazarlar na ihracat 
konusunda i birli i 

tekli   geldi. 

Yalova Ticaret ve Sanayi Odas ’ndan 
(YTSO) yap lan aç klamada 
stanbul Marmara Ege Akdeniz Ka-

radeniz Bölgeleri Gemi Sanayicileri Derne i 
(GES AD) taraf ndan Çiftlikköy’de yap lacak 
organize sanayi bölgesinde Yalova’dan 
da giri imcilerin yer alabilece i aç kland . 
Ba vuranlar n en az 5 y ll k üye olmas , sanayi 
ve gemi sanayide faaliyette bulunmas  gereki-
yor. Ayr ca  rma ana sözle mesinde faaliyet 

alan  ile ilgili gemi sanayi ile ilgili imalatlar  
yapmak üzere atölye, imalathane açmak veya 
fabrikalar tesis etmek, aç lm  ve aç lacak 
atölye, imalathaneye veya fabrikalara ortak 
olmak veya sair suretle kat lmak, imalat ile 
hammadde, yan mamul, mamul maddelerini 
mübaya etmek, tedarik etmek, gemi sanayi ile 
ilgili malzemelerin ithali, ihracat m, toptan ve 
perakende al m sat m n  yapmak maddeleri-
nin yer alma art  bulunuyor.

S. Arabistan’dan
‘ortak otobüs üretelim’ tekli   

YTSO’DAN OSB için 
giri imciye ça r  var 

Çin, Japonya, Güney Kore 
ve petrol ihraç eden ülkeler, 
döviz kuru istismar  ile dün-

yadaki ekonomik dengeyi geri dönü-
lemez ekilde alt üst ettiler. Özellikle 
Çin, bu istismar n ba  temsilcisi. Çin 
dünya ekonomisinde ba at rol oy-
namaz iken di er ülkelerin istismar  
bir ekilde dengeleniyordu. Çin’in 
son yirmi y lda dünya ekonomisinde 
oyuncu olmas  ile art k ‘cin’ i eden 
ç kt . Kur istismar  ile refah çalan ül-
keler bedeli isteyerek ya da isteme-
yerek ödeyecekler. ABD, döviz kuru 
ile istismarc lara kar  tedbir almak 
için karar alacak.

Çin, 1996’dan bu yana toplam 
1.850 milyar dolar cari i lem fazlal  
vermi . Ancak kurlar  sabit; bu ola-
cak i  de il! Dünya krizinin bedelini 
döviz kuru istismar  ile cari fazla 
veren ülkeler ödeyecek, ödemeliler. 
ABD, kur istismar n  bu güne kadar 
çok güçlü ekilde dillendirmiyordu. 
Özel toplant larda ve platformlarda 
dikkatlere sunuyordu. Ancak so-
nuç alamay nca faizleri dü ürdü ve 
dünyay  dolara bo du. Bu a amada 
mezarl kta sl k çalarak gezen AB 
ülkeleri hiç üzerlerine al nmad lar. 
Burada Almanya’n n aç k ekilde 
Avro bölgesini istismar  yatmakta-
d r. Almanya’n n Avro bölgesinden 
ç k p Marka geçmesi ve Avronun 
dolarla birlikte cari fazla veren ülke 
para birimleri kar s nda h zla de-
er kaybetmesi gerekir. Almanlar n 

yeni para biriminin ve cari fazla 
veren ülkelerin paralar n n da h zla 
de er kazanmas  gerekir. Almanya, 
bu ekilde bedel ödemektense tüm 
Avrupa’y  tehlikeye atarak anlams z 
ekilde k sa vadeli ç kar n  dü ün-

mektedir. Almanya, Avro’dan ç k-
makla ya da  Avro yüzünden iflas 
etmesi kaç n lmaz olan ülkelerin 
borçlar n  üstlenme konusunda he-
sap yapmaktad r. Bu hesapta ken-
disine Çin de yard mc  olmaktad r. 
Avro bölgesinde Almanya d ndaki 
tüm ülkelerin maliyesi bozulmu ken 
hâlâ Çin taraf ndan hazine bonolar -
na yat r m yap lmas , Çin’in pazar n  
koruma çabas ndan ba ka bir ey 
de ildir. Ancak bu durum da Çin’in 
k sa vadeli ç karlar  için Avro böl-
gesinin ekonomisini geri dönülme-
yecek ekilde iflasa sürüklemesine 
neden olacakt r.

Bu arada, ABD’de zenginler ken-
dilerinden az vergi al nd  için vic-
dan azab  çektiklerini ifade etmeye 
ba lad lar. Vicdan azab  çekenlerin 
tamam  da borsa, spekülasyon, ma-
nipülasyon ve rant zenginleri. Kendi-
leri % 17 vergi veriyorlarm  da ya-

n nda çal anlardan al nan vergi % 
34’mü , bu adil de ilmi ! Kendilerin-
den de % 34 hatta daha fazla vergi 
al nmal ym ! Süper bir talep, tam 
timsah n gözya . Bence bu zenginle-
rin tüm paralar na el konulsa g klar  
ç kmayacak. Hatta devlet taraf ndan 
el konulmazsa kendileri paralar  
götürüp verecekler. Bu arkada lar n 
tüm paralar n  alabilirsiniz ama bir 
artla: O da mevcut iktisadi sitemin 

çal mas na dokunmayacaks n z. 
Mevcut sitemle üç be  y l içinde tek-
rar eski servetlerine kavu urlar. Cari 
fazla veren ülkelerin döviz rezerv-
lerini mutlak manada silebilirsiniz. 
Onun da art  belli: Döviz kuru istis-
mar na göz yumacaks n z.

Dünya 2008’de krize girmi ti. Hani 
bizi te et (?!) geçen krize. Neden kri-
ze girilmi ti? Cari aç k veren ülkeler-
de sürdürülemez bir ekonomik yap  
olu mu tu. Bu krizin sonunda cari 
aç klar dü tü ve kamunun borçlar  
çok artt . Bugün geldi imiz noktada 
cari aç klar tekrar artt . Ancak ba ka 
bir ey de oldu: Kamu borçlar  da 
art k enflasyonla ve dü ük faizle yü-
rütülemez hale geldi. Enflasyon ya-
rat lam yor. Çünkü millet para har-
cam yor. Ülkeler büyümüyor çünkü 
talep yok. Olmayan talep ortam nda 
faiz s f r olsa ne olur? Dünya gözü-
nün önündeki köyü görmek zorunda 
art k. Kur oyunlar  ile sa lanan cari 
fazlalar  tek kalemde silmekten ba -
ka yol kalmad . Tüm dünya Arjantin 
olacak yani. Borçlar  enflasyonla 
yok etme ya da s f r faiz verme 
dönemi geçmi tir. Mutlak anlamda 
borcun silinmesi gerekmektedir. Bu 
da yetmez, tek paraya geçerek kur 
istismarlar n n da önü kapat lmal d r. 
Ayr ca spekülasyonlar ya da tekel-
lerle veya manipülasyonlarla haks z 
rant sa layanlar n gelirlerinden de 
toplum ad na ya yüklü vergi al nmal  
ya da bu oyunlara f rsat veren sis-
tem de i tirilmeli.

Ülkemize gelince, dünyadaki gi-
di attan etkilenmemek mümkün 
de il. Özellikle son sekiz y lda cari 
aç k vererek üretti imiz sahte refah  
daha fazla sürdüremeyiz. Hastal a 
(Cari aç a) bir türlü antibiyotikle 
müdahale edilemiyor. Son antibiyo-
tikle müdahale 2001 krizinden sonra 
oldu. Vücut k smen iyile ti. Ancak 
halk m z kerhen cesur bu karar  
almak zorunda olanlar  sand a 
gömdü. Bu saatten sonra da hiçbir 
siyasetçi sand a gömülmek isteme-
yecek. Aspirin tedavisi ile hasta öle-
ne kadar devam edecek. Yani bedeli 
siyasetçi de il, halk ödeyecek.

e  k ÇALI KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Çal nm  refah, 
sahte refah
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Kay t d yla mücadele konusunda 
hükümetin önümüzdeki y l izle-
yece i yol haritas  belli oldu. Hü-

kümet, 2012 Program ’nda kay t d yla 
mücadele konusuna ayr  bir ba l k açarak, 
ataca  ad mlar , sorumlu kurumlar ve tarih-
leriyle s ralad . Buna göre, 2012’de Kamu 
hale Kanunu’nda de i iklik yap larak, ka-

y t d  i çi çal t rd  saptanan i verenin, 
tüzel ki i olmas  halinde tüzel ki ili in yan  
s ra ortaklar  ve onlar n ortak oldu u di er 
irketlerin de kamu ihalelerine 5 y l süreyle 

giremeyeceklerine dair hüküm getirilece i 
aç kland . Böylece kay t d  i çi çal t ran 

i veren, hem ilgili irketi hem de varsa 
di er irketleriyle kamu ihalelerinden ya-
saklanacak. Üstelik kay t d  i çi çal t ran 
i yerinin di er ortaklar  da, bu durumdan 
sorumlu tutulacak. Böylece ortaklar n da 
birbirlerini kontrol etmeleri sa lanacak. 

2012 program nda ortaya konulan yol hari-
tas na göre, at lacak ad mlar öyle s ralan-
d : 

- Mükelle  erin vergisel i lemlerde kullan-
d  beyanname, bildirim ve formlar göz-
den geçirilecek. 

- Yürürlü e giren elektronik fatura uygu-
lamas n n kullan m  geni letilecek ve ban-
kac l k ödeme sistemleri ile entegrasyonu 
sa lanacak. 

- Fatura ve di er belgelerin elektronik or-
tamda ar ivlenmesine imkan tan yacak tek-
nik ve hukuki altyap  olu turulacak.

- Mükelle  erin tutmak zorunda olduklar  
yevmiye defteri ve defter-i kebirin muha-
sebe kay tlar n n elektronik ortamda olu -
turulmas , muhafazas  ve iletilmesiyle ilgili 
standartlar belirlenecek, gerekli hukuki ve 
teknik altyap  olu turulacak.

- Kamu hale Kanunu’nda kay t d  istih-
damla mücadele amac yla; kay t d  i çi 
çal t rd  saptanan i verenin, tüzel ki i ol-
mas  halinde tüzel ki ili in yan  s ra ortak-
lar  ve onlar n ortak oldu u di er irketler 
de kamu ihalelerine 5 y l süreyle giremeye-
ceklerine dair de i iklik yap lacak.

- Akaryak t ba ta olmak üzere, canl  hay-
van, et, çay, eker ve eker mamülleri ve 
e-ticaret yoluyla yap lan kaçakç l k müca-
delenin ilk hede   olacak.

ALO 170 hatt  sayesinde 
26 bin ki i kayda al nd

 2012 Program , 2011 y l  A ustos ay  
itibar yla Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
(SGK) kay t d  çal t r lanlar n tespiti ve 
bu durumdaki i yerlerinin tescili konusun-
da geldi i noktay  da ortaya koydu. Maliye 

ba ta olmak üzere di er kurumlar n vatan-
da la ilgili sahip oldu u belgelerin SGK’yla 
payla lmaya ba land  2008 y l  sonundan 
itibaren SGK çok say da kay t d  tespiti 
yapt . Buna göre, SGK 3 y lda 265 bin ka-
y t d  çal t r lan i çi tespit ederek, kayda 
ald . 

 Maliye Bakanl  vergi dairelerince dü-
zenlenen yoklama  lerinin birer örnekleri 
ayl k periyotlarla SGK’ya gönderilmesi 
i e yarad . Bu sayede, söz konusu  lerde 
yer alan ki i ve i yerlerinin SGK’ya kay tl  
olup olmad klar  teker teker incelendi. Bu 
uygulama sayesinde 2011 y l  A ustos ay  
itibar yla 13.bin 351 ki i ve 1.774 i yerinin 
tescilsiz oldu u tespit edildi. 

‘Alo 170 Kay t d  stihdam ve SGK Bilgi 
Hatt ’ arac l yla elde edilen bilgilerin ve 
ihbarlar n de erlendirilmesi sonucunda ise 
2008 y l ndan 2011 y l  A ustos ay na ka-
dar 25 bin 857 ki i ve 2 bin 136 i yerinin 
kay t d  oldu u tespit edildi. Yaz l  ihbar 
ve ikâyetlerin de erlendirilmesiyle de bu 
dönemde 747 ki inin kay t d  oldu u or-
taya ç kt . 

 Kimlik Bildirme Kanunu’na göre form-
lar n 2008 y l  Temmuz ay ndan itibaren 
SGK’ya gönderilmesine ba lanm t . Bu 
uygulamayla 2011 y l  A ustos itibar yla 
58 bin 482 ki i-
nin sigortas z, 
3 bin 640 i ye-
rinin tescilsiz 
oldu u tespit 
edildi.

Ekonomi Bakanl  verilerinden 
yap lan belirlemelere Türkiye’de 
bulunan 19 serbest bölgede bu 

y l n Ocak-A ustos dönemi itibariyle 52 
bin 247 ki i istihdam edildi. 2011 y l n 

ilk 8 ay nda geçen y l n ayn  ay na göre 
istihdam edilenlerin say s nda yüzde 13 
art  ya and . Geçen y l n ilk 8 ay nda ise 
serbest bölgelerde toplam 46 bin 173 ki i 
istihdam edilmi ti. 

 En fazla istihdam Ege Serbest 
Bölgesi’nde meydana geldi. Y l n ilk 8 
ay nda Ege Serbest Bölgesi’nde 18 bin 
693 ki i istihdam edildi. Serbest Bölge-
de istihdam edilenlerin say s  geçen y l n 
ayn  dönemine göre yüzde 11.9 art  gös-
terdi. Ege Serbest Bölgesi’ni 7 bin 309 
serbest bölge ile Bursa Serbest Bölgesi 
ve 6 bin 506 ki ilik istihdam ile Mersin 
Serbest Bölgesi takip etti. 

En yüksek istihdam art  
mersin serbest bölgesinde 

 Y l n ilk 8 ay nda geçen y l n ayn  
dönemine göre en fazla istihdam art -

 Mersin Serbest Bölgesinde meydana 
geldi. Bölgenin istihdam  bir y lda yüz-
de 30 art  gösterdi. Bu bölgeyi çal an 
say s n  bir y lda yüzde 22.8 artt rmay  
ba aran stanbul Endüstri ve Ticaret Ser-
best Bölgesi izledi. 

3 bölgede istihdam azald
 

 Y l n ilk 8 ay nda 15 serbest bölge-
nin istihdam nda art  gözlenirken 3 böl-
genin istihdam n n azald  belirlendi. 
Rize Serbest Bölgesinin istihdam  ise 
2010 y l  sonunda durmu tu. Y l n ilk 8 
ay nda istihdam nda en fazla az l  ya a-
nan bölge Denizli Serbest Bölgesi oldu. 
Bölgede istihdam bu y l n ilk 8 ay nda 
geçen y l n ayn  dönemine göre yüzde 
17.6 azalarak 42 ki iye geriledi. Samsun 
Serbest Bölgesinde ise istihdam Ocak-
A ustos döneminde geçen y l n ayn  
dönemine göre yüzde 14.8 azalarak 195 
ki iye dü tü. 

 An lan dönemde stanbul Atatürk Ha-
valiman  Serbest Bölgesinin istihdam n-
da ise yüzde 8.9’luk bir azalma ya and . 

Kay t d  i çi çal t rana 5 y l ihale yasa
 Çe itli yöntemlerle 3 y lda 265 bin kay t d  çal an tespit eden SGK, 2012’de kay t d  ile mücadeleye h z 

verecek. Cezalar art r l rken, kay t d  i çi çal t ranlar 5 y l boyunca kamu ihalelerine giremeyecek.

Serbest bölgelerde istihdam %13 artt  
 Serbest bölgelerin istihdam  artamaya devam ediyor. Bu y l n ilk 8 ay nda serbest bölgelerde istihdam 

edilenlerin say s  geçen y l n ayn  dönemine göre yüzde 13 artarak 46 bin 173’den 52 bin 247’ye yükseldi. 
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Te vikte Do u ve Güneydo u ba ta 
olmak üzere kalk nmada öncelikli 
bölgelere “yat r m aç l m ” tutma-

d . Yerli  rmalar n te vike ba lanan sabit 
sermaye yat r mlar n n yüzde 4’ü Do u 
Anadolu, yüzde 5’i Güneydo u Anadolu 
Bölgesi’ne giderken, te vikte aslan pay n  
yüzde 36 ile Marmara, yüzde 19 ile Akde-
niz, yüzde 12’sini Ege Bölgesi ald .

 Ekonomi Bakanl ’n n verilerine göre, 

2011 y l  Eylül ay nda yerli  rmalara yö-
nelik 256 adet yat r m te vik belgesi dü-
zenledi. Söz konusu belgelerde öngörülen 
sabit yat r m tutar  3 milyar 505.4 milyon 
TL, öngörülen istihdam 7 bin 879 ki i ola-
rak belirlendi. 2011 y l n n Ocak-Eylül 
döneminde ise geçen y l n ayn  dönemine 
göre yüzde 3.6 azal la 43 milyar 97 mil-
yon TL’lik sabit sermayeli yat r m te vi-
ke ba land . Bu dönemde verilen te vik 
belgesi say s  geçen y l n ayn  dönemine 
k yasla yüzde 11.8 art la 3 bin 524 adet 
oldu. lk 9 ay itibariyle te vike ba lanan 
yerli yat r mlarla öngörülen toplam is-
tihdam yüzde 1.5 azal la 98 bin 726’ya 
yükseldi. 2006 y l ndan 2011 y l n n Eylül 
ay na kadar olan dönemde te vike ba la-
nan sabit sermaye yat r mlar  toplam 235 
milyar 465 milyon TL’ye yükselirken, te -
vik belgesi say s  21 bin 567’ye, te vike 
ba lanan yat r mlarla öngörülen istihdam 
ise 827 bin 59 oldu.

5.5 y lda te viklerden 
aslan pay n  Marmara ald

 Yerli  rmalar n te vike ba lanan sa-
bit sermaye yat r mlar n n yüzde 5’i 
Güneydo u Anadolu’ya, yüzde 4’ü 
Do u Anadolu’ya, yüzde 10’u Karade-

niz Bölgesi’ne giderken, te vikte aslan 
pay n  yüzde 36 ile Marmara, yüzde 19 
ile Akdeniz bölgesi ald . Bu dönemde ç 
Anadolu Bölgesi te vike ba lanan sabit 
sermaye yat r mlar n n yüzde 11’ini, Ege 
Bölgesi yüzde 12’sini çekti. 2006 y l nda 
Eylül 2011’e kadar 5.5 y l  a k n dönem-
de te vike ba lanan 235.5 milyar TL’lik 
sabit sermaye yat r mlar n n 84.5 milyar 
TL’si Marmara Bölgesi’ne, 45.3 milyar 
TL’si Akdeniz Bölgesi’ne, 27.7 milyar 
TL’si Ege Bölgesi’ne gitti. Bu dönemde 
Do u Anadolu Bölgesi’nde 9.3 milyar 
TL, Güneydo u Anadolu Bölgesi’nde 
12.2 milyar TL, Karadeniz Bölgesi’nde 
22.9 milyar TL’lik sabit sermaye yat r m  
te vike ba land . Muhtelif yerler ba l  
alt nda toplanan te vik kapsam ndaki sa-
bit sermaye yat r mlar  ise 8.2 milyar TL 
oldu.

9 ayl k dönemde te vikli yat r mlar n 
yüzde 39’u Marmara Bölgesi’ne

 2011 y l n n 9 ay nda da tablo de i me-
di. Y l n 9 ay nda 43 milyar TL’ye ula an 
sabit sermaye yat r mlar n yüzde 39.1’i 
Marmara Bölgesi’ne gitti. 2010 y l n n 9 
ay nda 13.4 milyar TL’lik sabit sermaye 
yat r mlar na ev sahipli i yapan Marmara 
Bölgesi, 2011 y l n n ayn  döneminde 16 
milyar 378 milyon TL’lik sabit sermaye 
yat r m  çekti. Bu dönemde ç Anadolu 
Bölgesi’nde 4 milyar 816 milyon TL, E e 
Bölgesi’nde 4 milyar 709 milyon TL, Ak-
deniz 5 milyar 336 milyon TL, Karade-
niz Bölgesi’nde 4 milyar 702 milyon TL, 
Do u Anadolu’ya 2 milyar 683 milyon 
TL, Güneydo u Anadolu Bölgesi’nde 3 

milyar 622 milyon TL sabit sermaye ya-
t r m  te vike ba land . Muhtelif yerler 
ba l nda yer alan te vike ba lanan sabit 
sermaye yat r mlar n n büyüklü ü ise 272 
milyon TL oldu.

 Bölgelere göre sabit sermaye yat r m-
lar n n toplam içindeki pay  s ras yla ç 
Anadolu’da yüzde 12.4, E e Bölgesi’nde 
yüzde 11.6, Akdeniz Bölgesi’nde yüzde 
12.3, Do u Anadolu Bölgesi’nde yüzde 
3.1, Güneydo u Anadolu Bölgesi’nde 
yüzde 4.6, muhtelif yerlerde yüzde 0.6 
düzeyinde gerçekle ti.

malat sanayinde 19 milyar 
TL’lik yat r m te vike ba land

 Te vikli yat r mlar çerçevesinde bu y l n 
9 ay nda imalat sanayinde faaliyet gösteren 
yerli  rmalar n te vike ba lanan 12 milyar 
552 milyon TL’lik sabit sermaye yat r m-
lar n n yüzde 44’ünü imalat sanayi yat -
r mlar  olu turdu. Ocak-Eylül döneminde 
imalat sanayinde te vike ba lanan sabit 
sermaye yat r m büyüklü ü 19 milyar 52 
milyon TL’ye ula t . Enerji sektöründe 10 
milyar 950 milyon TL’lik, hizmetler sek-
töründe 10 milyar 493 milyon TL’lik sabit 
sermaye yat r m  te vike ba lan rken, ta-
r m sektöründe te vike ba lanan sabit ser-
maye yat r m tutar  1 milyar 339 milyon 
TL oldu. Madencilik sektöründe te vike 
ba lanan sabit sermaye tutar  1 milyar 263 
milyon TL düzeyinde gerçekle ti. Te -
vike ba lanan yat r mlar içinde enerjinin 
pay  yüzde 25, hizmetler sektörünün pay  
yüzde 24, tar m ve madencilik sektörünün 
pay  yüzde 3’er oldu.

Te vikte “aç l m” tutmad
  Te vikte kalk nmada öncelikli bölgelere “yat r m 

aç l m ” tutmad . Yerli firmalar n te vike ba lanan 

sabit sermaye yat r mlar n n yüzde 5’i Güneydo u 

Anadolu’ya, yüzde 4’ü Do u Anadolu’ya giderken, 

te vikte aslan pay n  yüzde 36 ile Marmara, yüzde 19 ile 

Akdeniz, yüzde 12 ile Ege Bölgesi ald .

Sanayile tik, büyüdük, d a aç ld k, 
dünyan n krizinde bile krizi kendimize 
yak t ramad k. Ülke olarak birçok 

aç dan son on y l içerisinde dünya ölçe inde 
dev hamleler yapabilen bir ülke olduk. Dikkat 
çeken pozitif yönlerimiz oldukça fazla. Ne kadar 
övünsek azd r. Övünmek güzeldir. Ancak övü-
nemeyece imiz hatta utanaca m z yönlerimiz 
oldu unu unutmadan övüne bilmek tevazuu 
gösterebilmek de ayr  bir önem ta r. Sevdi im 
güzel laflardan biri “ çok tevazuu gösterme 
gerçek san rlar” . Evet bu konuma dü medi-
imiz kesin. Ülke olarak alçaklarda kalmad k 

son y llar itibari ile sesimiz solu umuz uluslar 
aras  alanda gayet tok duyulur oldu. Baz  me-
selelerde tevazuya gerek yoktu. Öyle de yapt k. 

imdi ekonominin ilginç bir taraf n n varl n  
daha deriden hisseder oldu umu söylemeliyim. 
Geli imin, büyümenin kalk nman n ölçütlerini 
alt alta toplaya toplaya gitsek armutlar, elmalar 
neler olurdu diye baksak ortaya resmi verileri 
almak en akl ll ca i  gibi geliyor. statistikler bu 
anlamda önemli bir referans kayna m z say l r. 
Uluslararas  kurulu lar n geli mi lik göstergeleri, 
endeksleri, istatistikleri de var tabii. Ama bir de 
görünen köyler ve klavuzlar var. Onlar  nas l 
kataca z bu neyiz, kimiz ve neredeyizi sorgu-
layan yakla m m za. in, mevzuya marjinal 
bir ucundan tutup tasar m kültürünün nere-
sindeyiz diye kendimize sorsak acaba ne ç kar 
kar m za. Ya da sanat yakla m m z , estetik 
kayg lar m z  sorgulasak toplumsal olarak, ülke 
olarak ne durumda oldu umuzu nas l buluruz 
? Çok kafalar  yormadan kar n a r s  konulara 
girmekte fayda var. Evet geli ti imiz konusunda 

büyüdü ümüz konusunda övünürken karizma-
m z  çizen felaketler kar s nda susup utangaç 
suratlar m z  saklamak yerine al nmas  gereke 
tedbirlerimizi sorgulamakta ac mas z olmam z 
laz m. Bu ac mas z ele tiriyi politize edebilen 
bir yakla m her siyasi kanad m zda mevcut. 
Ama bu ebeleme, “bak sana dokundurdum 
as l sorun sende” yakla m n n art k yenilir 
yutulur taraf  kalmad . Bir in aat skandal d r 
gidiyor. Bir denetim skandal d r sürekli farkl  
alanlarda kar m za ç k yor. Kim neyi ne kadar 
biliyor, kim bildi ini san yor ama asl nda bil-
miyor. Kimler “m ” gibi yap yor. Art k devlet 
mekanizmas  m , kamuoyu bask s  m  devreye 
girecekse girsin ama baz  eyler illa takke dü üp 
kel görünmeden çözüm olsun gelsin.  Klasik 
tabir oldu art k deprem de il kötü tasarlanm  
ve yap lm  mekanlar in aatlar öldürür. Evet 
öldürüyor, faylar m z  s vayla kapatamay z. Bu 
co rafyada ya yorsak buna uygun kentle mek 
ve yap la mak zorunday z. Evet ama zorunlu-
luklar bizim bir eyi do ru yapabilmemiz için 

çok ikna edici bir sebep olam yor nedense. 
Bilimsel yakla mlar, tespitlerde yetmiyor. nsani 
taraflar m z nas l peki. nsan yapar m  ? Böyle 
ihmal olur  mu ? Desek desek dursak baz  
i lerde adam olunur  mu ? Yerel yönetimler, 
nas l yönetimler bunlar ? nsan kendi memle-
ketini nas l daha ya an l r k lar, nas l daha güzel 
ve mutlu insanlar n ya ad  bir kent oluruz diye 
sormaz m  kendilerine bu yereldekiler.  Lafa 
gelince hem ehriciyiz, severiz memleketlimizi. 
Seviyorsan ya at karde im. Ya at, öldürme. 
Çok dramatik haberlerle dolu geçiyor haber 
bültenleri. Ard  ard na ihmal ard  ard na yeni 
dramlar. Çok seviyorum demekle memleket se-
vilmiyor. çimiz çok sevdi i için kar s n  öldüren 
adamlarla dolu oldu. Öldürmek sevmekse ger-
çek sevgi için ba ka tabir bulmam z gerekiyor. 
Bir eyi bir kez yapacakken günü kurtarmak ya 
da birilerini kurtarmak için yapt r lan i ler geli-
yor gözümün önüne. Onlar dikkatlice bak l nca 
görülebiliyor. Bir kamu binas nda, bir yurt, bir 
okul binas nda bir kurumun yay n kapa nda 

bir bro ürde, sipari  bir iç mekan düzenleme-
sinde öylece zevksiz ve i levsizce s r tan yüzleri 
ile bizim estetiksizli imiz ve tasar m kültürsüzlü-
ümüzü hayk r yorlar adeta. Tasar m deyince 

güzelle tirmeyi kastetmiyorum. Daha çok kafa 
yormak gerek projelerimize. Kayg lar m z  u-
nun adam  bunun adam na i  yapt ran, ihaleyi 
elden ç karan anlay tan, menfaat ili iklerinden 
kurtar p, özgüne, esteti e, sanatç , bilim ada-
m , objektif de erlendirme yakla m na sayg  
duyan bir anlay a ula t rmam z gerekiyor. 
P r l p r l genç mimarlar, in aat mühendisleri 
yeti tiren üniversitelerimiz, yeti mi  gençlerimiz 
var. Bilim adamlar m z var. Var olmal lar. Bilim 
suskun adamlar için s n lacak bir memuriyet 
alan  de il sürekli toplumsal prati e ve geli ime 
katk  sa layacak bir i  olarak alg lanmal  ve 
öyle yap lmal . Yanl a dur diyebilmeli sa lam 
kan tlar  ile. Tabii karar alma mekanizmalar n n 
da bilime ve adam na gereken inanc  ve sayg y  
göstermesi gerekiyor. 

 Van’da bir deprem çad r nda bir do um 
günü kutlamas  geliyor gözümün önüne. Bir 
küçük pasta, üzerinde yanan kibritler var. Bir 
t bbi eldiven i irilerek balon yap lm , do um 
günü çocu unun elinde. Eldivenin parmaklar  
havayla dolmu , dua eden bir eldiven sanki 
i  parmaklar yla. Bir çocuk kar tutmu  çad r n 

önünde üzerinde bir penye h rka. Pamuklu asla 
s tmaz k  so u unda. Aya m z n yere sa lam 
basmas  gerek. Ama önce anlay lar  de i tir-
memiz gerekecek ac mas zca belki de. Daha 
insanca ya amak ve ya atmak için.  

Cüneyt ÖRKMEZ

T bbi eldiven balon olur
bir do um gününde

cuneytorkm
ez@

tosyov.org.tr
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Üniversite ö rencilerini yenilikçi 
ürün ve teknoloji geli tirmeye 
te vik etmek ve yar n n teknoloji 

 rmalar na ilk ad m deste i sa lamak ama-
c yla bu sene be incisi düzenlenen Yeni 
Fikirler Yeni ler Yar mas ’n n  nal töre-
ni 19 Kas m 2011 Cumartesi günü ODTÜ 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekle -
tirildi. 
 Türkiye’nin çe itli üniversitelerinde ö -
renim görmekte olan giri imci ruhlu ö -
rencilerden gelen 500 ba vuru aras ndan 
yap lan titiz elemeler sonucu  nale kalma-
ya hak kazanan yedi projenin yar t  tö-
ren, ö renci ve akademisyenlerden yo un 
ilgi gördü. 75 B N TL’lik Elginkan Vakf  
Teknoloji Ödülü Kapileroskop Pro-
jesi ile Kaleidoscope ekibine verildi. 
Kaleidoscope ekibi ayn  proje ile 50 
B N TL’lik Türk Telekom Büyük 
Ödülünün sahip oldu. 50 B N TL’lik 
SSM Büyük Ödülünü ise YEF isim-
li projeleri ile Heavy Science ekibi 
ald . Ayr ca savunma kategorisinde 
10 B N TL’lik ikincilik ödülü Mobi-
al projeleri ile Nanosis ekibi, bili im 
ve telekomünikasyon kategorisinde 

ikicilik ödülünü ise Powermems ekibi ka-
zand . Powermens ayn  zamanda 25 BIN 
TL’lik INTEL Özel Ödülünü kazand . Ult-
ralight projeleri ile Ultravision Grubu da 25 
BIN TL’lik OST M özel ödülünün sahibi 
oldu. 
 ODTÜ Teknokent’in kazanan  nalistle-
re deste i sadece büyük ödüllerle s n rl  de-
il. Kazanan grup, Teknokent bünyesinde 

ücretsiz olarak 3 y l süreyle “ irket” olarak 
faaliyet gösterebilme hakk n  ve ODTÜ 
Teknokent’in himayesinde deneyimli i  
adamlar n n bilgilerinden faydalanma ve 
uluslar aras  alanda teknoloji transferi ger-
çekle tirme f rsatlar n  elde ediyor.

Yeni  kir 
ampiyonlar na ödül

Bütün Rakiplerini Geride B rakan Kaleidoscope 
Grubu projeleri ile hem 75.000 TL’lik Elginkan Vakf  
Teknoloji Ödülünün hem de 50.000 TL’lik Türk 
Telekom Büyük Ödülünün sahibi oldu… 25.000 
TL’lik OST M Özel Ödülünü ise Ultravision grubu 
Ultralight projesi ile kazand … Herkesin cari aç k konu tu u ülke-

mizde bugün gündemden kopmak 
ad na kobi’ler için hayati önem 

ta yan kurumsalla man n ne oldu unu 
yakalamaya çal aca m. Kurumsalla man n 
ne oldu una bir türlü tatmin edici bir cevap 
bulam yorum. Asl nda bu yaz y  kaleme 
ald ktan sonra iyice kar t  kafam… 

Çevremizdeki her eyi de erli k lan o eyin 
bizim gözümüzde ne oldu udur. “Bu nedir” 
sorusuna üç farkl  yakla mla cevap verebi-
liyorum.

Birincisi bir eyin cismanî yorumudur. 
D sal olarak yap y  aç klayan yorumdur. 
Mekanik bir yakla md r.

kincisi, bir eye anlam kazand ran mant k-
sal ve duygusal yakla md r. Cisim s fatlar  
ve özellikleriyle anlam kazan r. 

Üçüncüsü bir eyi sürekli k lan, ona ruh 
kazand ran yakla md r. Cismin varl , onun 
özelliklerinin olmas  sürekli olmas  için yeterli 
de ildir. Bir cevhere ihtiyaç vard r ki bu da o 
eye ruh kazand rmakla olur.
Ne kastetti imi birkaç örnekle izah etmeye 

çal ay m:
Bütün Müslümanlar n ziyaret etti i ve ziya-

ret etmek slam’ n artlar ndan olan mukad-
des mekân Kabe d ar dan bak ld nda bir 
bina ve örtüden müte ekkildir. Ama bu bina 
tarih boyunca ziyaret edilmi , tarihi ve dini 
olarak bir misyona sahip olmu , insanlar  
her dönem bir araya toplam , Müslümanla-
r  ortak bir fikir etraf nda toplam t r. Ancak 

Kabe’nin esas özelli i, kutsall  ve süreklili i 
bunlar n ötesinde sahip oldu u ruhtan kay-
naklanmaktad r.

Daha genel ve güncel bir örnek olarak aile 
kurumuna bakabiliriz. Aile iki farkl  cinsin 
olu turdu u bir organizasyondur. ki farkl  
cins bir araya gelir, hayat  payla arak birlikte 
ya arlar. Ama aileyi kurum yapan bunlar n 
ötesindeki bir ruhtur.

Hatta insan etten, kemikten ve di er par-
çalardan olu an bir varl kt r. Bu biyolojik 
yap  dü ünce, his gibi özelliklerle donanm -
t r. Ancak insan ruh ile süreklilik kazan r.

Örnekleri ço altmak mümkündür. Bütün 
bu örneklerden hareketle kurumsalla may  
sa layan ruhtur sonucuna var yorum. irke-
timizin de binas , sermayesi, organizasyon 
yap s  hepsinin bulunmas  gayet önemli de 
kurumsalla may  sa layan bunlar n hiçbiri 
de il ki… irketimizi sürekli k lmak istiyorsak 
ona ruh kazand rmal y z.

Peki ruh nedir? Konuyla ilgili olanlar “o 
vard r ama onu idrakle kavrayamay z” di-
yorlar. Yani “oldu unu biliriz ama ne anla-
tabiliriz ne de anlayabiliriz” diyorlar. Aynen 
benim tam olarak anlatamad m gibi…

Son olarak her bir irketin kendi kurumsal 
yap s n  kendisinin olu turabilece ini, ba ka 
irketlerden devralamayaca n  dü ünüyo-

rum. Yani öyle reenkarnasyon gibi haz rc l k 
ve kolayc l k yok…

Abdullah ÇÖRTÜ

Mekan n Ruhu 
Kurumsalla ma

acortu@
hotm

ail.com
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TESK Ba kan ’n n yapt  yaz l  
aç klamada, Çevre ve ehircilik 
Bakanl  taraf ndan resmi ga-

zetede yay nlanan yönetmeli i an msa-
tarak, in aatlarda yetki belgesi olmayan 
ki ilerin çal amayaca n , in aat ve te-
sisat i lerinde yetki belgeli usta çal t -
r lmas n n zorunlu olaca n  bildirdi. 

“Mesleki belge art”

 Palandöken, mesleki belgenin art 
oldu unu vurgulayarak, bunun önemi-
nin Van depremi ile ortaya ç kt n , 
bundan sonra yap lacak olan in aatlar n 
eskiye oranla daha kaliteli olaca n  ifa-

de ederek öyle devam etti: 

 “Yönetmelikte yetki belgesi olarak 
say lan belgeler; Mesleki Yeterlilik Ku-
rumu taraf ndan verilen belgeler, 3308 
say l  Kanun kapsam nda verilen bel-
geler, kamu kurumu niteli inde meslek 
kurulu lar  taraf ndan verilen belgeler, 

KUR kurslar  sonucunda edinilmi  
belgelerin yan nda in aat ve tesisat 
i lerinde bu Yönetmeli in yay m  ta-
rihinden önce çal m  oldu unu, mü-
teahhitten al nacak yaz  veya sosyal 
güvenlik kurulu undan al nacak belge 
ile kan tlay p, bu yaz  veya belgeler-
le 1 Ocak 2015 tarihinden önce Çevre 

ve ehircilik il Müdürlüklerine veya 
ilgili idareye ba vurarak ad na Geçici 
Ustal k Yetki Belgesi düzenlenenler, 
Milli E itim Bakanl na ba l  kurum 
ve kurulu lar taraf ndan 32-40 saatlik 
e itim sonucunda verilen belgeler de 
yine yetki belgesi olarak kabul edile-
cek.” 

“Sektörde çal an herkesin 
e itimi amaçlan yor”

 Türkiye’nin deprem ülkesi olmas  ve 
depremlerde in aat hatalar ndan ölenlerin 
say s n n yüksek oldu unu vurgulayan Pa-

landöken, yönetmelik ile sektördeki herke-

sin e itim almas yla sorunun çözülmesinin 

amaçland n  belirtti. Palandöken, in aat 

sektöründe yer alan yakla k 150 alt mes-

lek grubunun i verenlerinin ve bu i veren-

lerin yanlar nda çal anlar n, mesleki bel-

gelerini almas  için önlerinde birkaç ayl k 

süre kald n  bildirdi. lgili Bakanl klar 

ve meslek kurulu lara seslenen Palandö-

ken, bu sektörde çal an herkese ula larak 

belge almam  olanlar n e itime yönlen-

dirilmesi ve belgelendirilmesi gerekti ini 

vurgulad . 

Ustal k belgesinde ac  ders
 Türkiye Esnaf ve 

Sanatkârlar  (TESK) 

Ba kan  Bendevi 

Palandöken, in aat 

i çilerine verilen ustal k 

belgesinin öneminin 

Van depremi ile ortaya 

ç kt n , yetki belgesi 

ile çal t r lacak i çilerle 

binalar n daha kaliteli 

olaca n  vurgulad .

Geçti imiz günlerde, hem 
Cumhuriyet’in ilan edili inin 88. 
y ldönümü olan 29 Ekim 2011, 

hem de ölümünün 73. y ldönümü olan 
10 Kas m 2011 günlerinde bir kez daha 
sayg , sevgi ve özlemle and m z Mustafa 
Kemal Atatürk taraf ndan yaz lm  bir 
‘Geometri Kitab ’ var. Uzun zamand r 
mühendis ve teknik elemanlara vermekte 
oldu um ‘Geometrik Boyutland rma 
ve Toleransland rma’ ba l kl  e itime 
Atatürk’ün yazm  oldu u bu kitaptan 
söz ederek ve kitaptan baz  örnekler de 
vererek ba l yorum. E itimlere kat lan her 
ku aktan insan n, Atatürk’ün pek bilin-
meyen bu yan n  ö rendiklerinde onunla 
biraz daha yak nla t klar n  hissediyorum.
 Çok fazla bilinmiyor ve pek az ki i 
dile getirmi  olsa da, Atatürk’ün onca i  
aras nda, hatta belki de sa l n n bozul-
maya ba lad  1936-1937 y llar nda bir 
geometri kitab  yazm  oldu u bir ger-
çektir. 44 sayfal k bu kitap 1937 y l nda 
dönemin Milli E itim Bakanl  taraf ndan 
yazar ismi belirtilmeden bas lm , ayn  
kitab n 1971 ve 1998 y llar nda olmak 
üzere iki defa Türk Dil Kurumu taraf ndan 
yeni bask lar  yap lm t r. Bugün internet 
arama motorlar nda ‘Atatürk’ün Geomet-
ri Kitab ’ yaz ld nda binlerce sayfa ile 
kar la yor olmak, hatta bu sayfalardan 
kitab n kendisine de ula abilmek ise se-
vindirici.
 Bir devletin kurucu ba kan , sava  
ve mücadelelerle geçmi  ve çok ey s -
d r lm  k sa ya am n n son dönemlerine 
böyle pek de kimsenin akl na gelmeyecek 

s ra d  bir kitab  da s d rmay  nas l ve 
neden dü ünmü  olabilir? 
 Hiç ku kusuz Atatürk’ün böyle bir 
kitap yazmaktaki öncelikli amac , onun 
dilimizin geli mesine katk  sa lama iste-
i olmal d r. Toplumlar n dillerinin, bir 

ileti im arac  olmaktan öte, dü ünmenin 
ve fikir üretmenin de temel arac  oldu u 
bilinen bir gerçektir. Bunun için, top-
lumlar n kendilerine ait, kendi bireyleri 
taraf ndan türetilmi  ve toplumun tüm 
bireylerince kolay anla lan kavramlar ile 
konu malar , bu kavramlar  ba ta e itim 
olmak üzere hayat n her alan na yayma-
lar  ya amsal önem ta maktad r.
 Yaz ld  dönemde okullar için temel 
bir geometri dersi kaynak kitab  olmas n n 
ötesinde kitab n çok önemli bir ba ka 
niteli i var. Kitapta, Atatürk’ün bizzat 
kendisi taraf ndan türetilmi  elli civar nda 
terim kullan lmakta. Sat h yerine yüzey, 
kutur yerine yar çap, zaviye yerine aç , 
müselles yerine üçgen, hatt  munass f ye-
rine aç ortay gibi, bugün art k tüm toplum 

taraf ndan kolayca anla l p kullan lan 
birçok terim Atatürk taraf ndan türetilmi  
ve ilk kez bu kitapta kullan lm t r. Birçok 
kaynakta dile getirildi i gibi, “Müselle-
sin, zaviyetan-  dahiletan mecmu’ü 180 
derece ve müselles-i mütesaviyü’l-adla, 
zaviyeleri biri birine müsavi müselles de-
mektir.” yerine “üçgenin iç aç lar  toplam  
180 derecedir ve e kenar üçgen, aç lar  
birbirine e it üçgen demektir” diyebilme-
mizi de Atatürk’e borçluyuz. 
Bu dili ne kadar daha geli ti-
rir ve zenginle tirirsek zihinsel 
yarat c l klar m z n da o kadar 
ço alaca n  söyleyebiliriz. 
 Mustafa Kemal Atatürk’ü 
bir geometri kitab  yazmaya 
yönlendiren ikinci önemli 
neden ise onun bir bilimsel 
alan olarak geometriye verdi-
i de er olmal d r. Geometri 

bilimine olan ihtiyac n ne 
denli ya amsal ve önemli 
oldu unun ortaya ç kt  

yerlerden biri sava  alanlar d r. lkel top-
lum sava ç s n n kulland  okun hedeften 
sapmamas  için de, günümüz sava la-
r nda kullan lan güdümlü roketin yerine 
ula mas  için de sistemlerin geometrik 
niteliklerinin olabildi ince uygun olmas  
gerekir. Bir mermi öngörülen hedeften 
sap yor veya bir silah n yedek namlusu 
yuvas na tam oturmuyorsa bunlar n ne-
deni ço u zaman sistemlerdeki geometrik 
hatalard r. Bu hatalar n bir sava  s ras n-
da ortaya ç kmas  ise sava n kaybedilme-
sine kadar uzayan kötü sonuçlar do u-
rabilir. Ku kusuz, Mustafa Kemal Atatürk 
ayn  zamanda bütün bunlar  ya ayarak 
gören bir komutan olmas  nedeniyle de 
geometri ile ilgili olmu tur.  

 Atatürk, birçok ölümsüz eserinin ya-
n nda ‘Atatürk’ün Geometri Kitab ’ ile de 
ya amaya devam edecektir.

acinar@
etik.com

.trAtilla ÇINAR
Makina Mühendisi

M. Kemal Atatürk’ün 
Geometri Kitab
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Sa l k Bakanl , sa l k alan nda 
yerli ürünlerin kullan lmas  için 
çal malara ba lad . Bu kapsamda 

haz rlanan kanun hükmünde kararnamede 
özel bir düzenleme yap ld . Bu düzenleme 
ile birlikte, Sa l k Bakanl , yerli üreti-
min ve hizmetlerin geli tirilmesi için çok 
daha aktif görev yapacak.

Sa l k Bakanl  Strateji Geli tirme 
Ba kanl ’ndan edinilen bilgiye göre, 
haz rl  bitmek üzere olan kanun hük-
münde kararname ile Türkiye’de sa l k 
ürünlerinde yerli üretimin artt r lmas  için 
özel bir düzenleme yap ld . Buna göre, 
Sa l k Bakanl  ve ba l  kurulu lar , 
sa l k hizmeti sunumunda ihtiyaç duyu-
lan ve ileri teknoloji gerektiren ürün ve 
hizmetlerin üretimine, teknolojilerinin 
geli tirilmesine ve yurt d ndan transfe-
rine yönelik, yerli ve yabanc  yat r m ve 
teknoloji imkânlar n  ara t racak, te vik 
edecek, gerekti inde bu konudaki giri-
imlere i tirak edecek. Bu amaçla irket 

kurabilecek, ihtiyaç halinde al m garantili 
yerli üretim yapt racak, bu ürünlerle ilgili 
ara t rma, geli tirme, prototiplerin imalini 
sa layacak. Uzun vadeli, ön ödemeli sipa-
ri ler ve di er mali ve ekonomik te vikleri 
tespit edecek, bu ürünlerin off-set ticareti-
ni düzenleyecek.

Sa l k Bakan  Prof. Dr. Recep Akda , 
yap lan bu düzenlemeyle ilgili bilgilen-
dirme yapmak üzere OST M OSB Yöne-
timini ziyaret etti. OST M OSB Ba kan  
Orhan Ayd n, Yönetim Kurulu Üyele-
ri, ORS AD Ba kan  ve Bölge Müdürü 
Adem Ar c  ile birim müdürleri taraf n-
dan OST M Yönetim binas nda a rlanan 
Akda , toplant da OST M’li sanayicilerle 
bir araya geldi. Özellikle OST M Medi-
kal Kümelenmesi üyesi sektör  rmalar  
ile görü en ve medikal üretim sektörünün 
s k nt lar n  dinleyen Akda , yap lan yeni 
düzenlemelerle getirilen ‘off-set’ sistemi 
ile yerli üreticinin desteklenmesi için çaba 
sarf ettiklerinin alt n  çizdi. 

Toplant n n aç l nda konu an OST M 
OSB Ba kan  Orhan Ayd n, OST M’deki 

Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin bir 
destekçisinin de Sa l k Bakanl  oldu-
unu dile getirerek sözlerine ba lad . Bu 

anlamda Sa l k Bakanl ’ndan yerli üre-
time elle tutulur destekler görmeyi bekle-
diklerini, fakat bu kadar h zl  bir ofset at -
l m n  öngöremediklerini söyleyen Ayd n, 
konuya verdikleri önemden ötürü Sa l k 
Bakan ’na te ekkür etti. Di er birçok ba-
kanl kla yapt klar  görü melerde offset 
uygulamas n n benimsenmesi için büyük 
çaba sarf ettiklerini belirten Ayd n, konu-
ya en büyük ilgiyi gösterenin ve ilk hare-
kete geçenin Sa l k Bakanl  oldu unu 
vurgulad . 

“OST M, di er sanayi bölge-
lerine örnek bir kurulu tur”

Sa l k Bakan  OST M’de gördü ü i  
yapma ve üretme heyecan n n kendisini 
heyecanland rd n  söyleyerek, bu he-
yecan n kendilerinin yerli üretime olan 
inançlar n  artt rd n  belirtti. 

Bakan Akda  öyle konu tu:

 “OST M Türkiye’ye örnek olacak bi-
çimde kümelenme anlay n , i  geli tir-
me ve büyütme anlay n , Pazar büyütme 
anlay n  hedef alm  bir kurulu . Bunun 
için olu turdu u alt kurulu lar  var. Sa -
l kla ilgili olarak yerli üreticilerin bir ara-
ya geldi i Medikal Sanayi Kümelenmesi 
olu mu  durumda. Bizim yerli üretimi 
desteklemek ad na ortaya koydu umuz 
bu kanunun gereklerini birlikte yerine ge-
tirerek içeri ini geli tirmeye çal aca z. 
OST M’in bu alanda verdi i çaban n di-
er tüm organize sanayi bölgelerine örnek 

olmas  gerekir. Di er taraftan üniversite-
lerimizi de bu yap n n içine davet ediyo-
rum. Bizler bu ortakl k anlay yla yerli 
üreticimizi destekleyece iz.”

Akda , üretimin bir ileri a amas n n da 
pazarlama oldu una dikkat çekti. Gerek 
t bbi malzeme gerekse ilaç gibi ürünleri 
yurt d  pazarlara satabilmek için mutla-
ka bir araya gelinmesi gerekti ini belirten 
Akda ,  rmalar m z n tek tek bu pazar-
larla yar abilmesinin zorlu una dikkat 

çekerek bu noktada da kümelenmenin çok 
faydal  oldu unu vurgulad . Bu kanunla 
birlikte sa l k sektörünün tüm payda lar -
n n önünde yeni ufuklar aç ld n  sözleri-
ne ekleyen Akda , bu çal malarda Sa l k 
Bakanl ’n n en önemli i  orta n n da 
OST M OSB olaca n  söyledi. 

“Cari aç n çözümü yerli üretim”

Sa l k alan ndaki ürünlerin sürekli tek-
nolojisinin yenilenmesi gerekti in de 
söyleyen Akda , cari aç  azaltman n 
tek yolunun da yerli üreticiyi desteklemek 
oldu unu söyledi. Akda  konu mas n u 

sözlerle tamamlad :

 “Biz ald m z bir tomogra   cihaz n n 
yeni teknolojilerini takip etmek zorun-
day z. Yani bir kere bu cihaz  almakla i  
bitmiyor, birkaç y l sonra cihazlar n tek-
nolojisi eskiyor ve yenisiyle de i tirmek 
zorunda kal yoruz. Dolay s yla bu pazar 
oldukça büyük ve hareketli bir pazard r 
ve yerli üreticimizin bu pazardan müm-
kün oldu unca fazla pay almas  artt r. 
Türkiye’nin cari aç k sorunu, sadece sa -
l kta de il, her sektörde yerli üreticinin 
desteklenmesiyle çözülecektir. Bunun 
ba ka yolu yoktur.”

Sa l kta yerli üretim dönemi
 Sa l k Bakanl  Türkiye’de sa l k ürünlerinde yerli üretimin artt r lmas  için yapt  çal malara h z 

verdi. Sa l k Bakan  Prof. Dr. Recep Akda  bu alanda yap lan çal malar hakk nda bilgi vermek ve görü leri 
dinlemek üzere OST M OSB sanayicileriyle bir araya geldi.

Günümüzde rekabet her zamankin-
den daha zor her zamankinden 
daha çetin hale geldi. Geçmi e 

göre kar marjlar  azald  ve azalmaya da 
devam ediyor. 

Rekabet edebilmek için al nan tedbirler 
bir süre i e yararken bir zaman sonra art k 
yeni tedbirler almak gerekiyor. 

Rekabet artt kça verimlilik daha önemli 
hale geliyor. Geli mi  ekonomilerde, ve-
rimlilik konusu uzun y llar önce fark edildi 
ve bu konuda pek çok önlemler al nd . 
Halen de bu konuda yüzlerce nitelikli insan 
çal yor. Ülkemizde de ard arda ya anan 
krizler neticesinde verimlilik konusu önemli 
hale geldi. 

letmeler üretim, kaynak planlama ve 
mü teri ili kileri gibi konularda bili im çö-
zümlerine yöneldiler. Bu ekilde, iç operas-
yonlar daha verimli ve daha h zl  hale geldi. 

Rekabet ko ullar  her gün büyük bir h zla 
de i tikçe, i letmeler için rekabetin etkisi-
nin sürdürülebilir olmas  gereklili i ortaya 
ç kt . Anl k çözümler etkiliydi fakat etkisi 
s n rl yd . 

Bu durumda, bir i letmenin sürdürülebilir 
ekilde rekabetçi ko ullara ayak uydurabil-

mesi için yapmas  gereken eyin “Stratejik 
Sat n Alma” oldu u fark edildi. 

Stratejik Sat n Alma nedir. En basit 
ifadeyle, en iyi ürün yada hizmeti en iyi 
fiyata sat n alarak, maliyetleri belirgin bir 
ekilde dü ürmektir. Bunu yapabilmek için 

de süreçlerin daha h zl , effaf ve rekabetin 
ulusal yada uluslararas  ölçekte gerçekle -
mesi, bunu sa layacak altyap lara sahip 
olunmas d r. 

Dünyadaki geli melere bakt m zda, 
örne in Fortune 500’deki irketlerin tama-
m n n sat n al mlar n  bu ekilde yapt klar n  
görmekteyiz. Elektronik ortam n sa lad  

h z, effafl k ve rekabet yaratma gücünden 
faydalanarak irketler sat n al mlar n  ve 
dolay s yla da sat lar n  art k e-platformlar 
üzerinden gerçekle tirmektedirler. 

Dünya üzerinde binlerce irket neyi farkl  
yap yorlar. Sat n al m ihtiyaçlar n  gerek 
ilgilenebilecek tüm firmalara gerek daha 
önceden onaylad klar  tedarikçilere do ru-
dan ve saniyeler içinde ula t r yorlar. Fiziki 
ortamda günlerce sürecek teklif toplama, 
pazarl k vb... süreçleri dakikalar, saatler 
içinde gerçekle tiriyorlar. Tedarikçiler de 
benzer ekilde, hangi mü terisi ne sat n 
alacak, an nda görüyor ve teklif verme 
imkan na sahip oluyor. Üstelik pazarlama 
maliyetlerini de azaltarak. 

Art k sat n al rken de, teklif verirken de 
maliyetleri dü ürmeden rekabet edebilmek 
zor ve daha da zor olacak. 

irketlerin sat n alma sorumlular  yada 
pazarlama sorumlular n n i leri çok daha 
stratejik önemde. irketlerine kazand ra-
caklar  her kuru un irketin devaml l  için 
kritik önemi var. 

Bundan on be  y l önce internet üzerin-
den irketleri bulmak, ürünlerini incelemek 
hayaldi. Bugün art k hayat m z n bir parça-
s . Sat n alanlar ve pazarlamadan sorumlu 
olanlar birbirlerini/ürünlerini e-ortamda 
görmeye çal yor. 

Art k sürdürülebilir rekabet için bundan 
fazlas na ihtiyaç var. Sat n alanlar n, ihti-
yaçlar n  daha h zl  ve rekabetçi bir ekilde 
almalar  gerekiyor. 

Sat n almak istedi iniz ürünü en ucuz/iyi 
fiyata kim sat yor, satt n z ürünü u anda 
kimler sat n almak istiyor. 

Sürdürülebilir rekabetin s rr , bu sorular n 
cevaplar nda. Cevaplar için ise çözüm 
yollar  ke fedildi. S ra bizim ke fetmemizde. 

Nilüfetr ARIAK

nilüfer.ariak@
ihale.com

.tr

Sürdürülebilir 
Rekabet 
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Güneydo u, özellikle son 10 y lda bü-
yük geli me gösteren sanayi sektörüy-
le büyük dikkat çekerken, bu geli me 

“Güneydo u’nun makus talihi de i iyor” ek-
linde yorumlan yor. Yak n zamana kadar ge-
çim kayna n n sadece tar m ve hayvanc l kla 
s n rl  oldu u ifade edilen Güneydo u Anadolu 
Bölgesi’nde son y llarda gözden uzak ve h zl  
ekilde sanayile me yolunda büyük ad mlar at l-

d . Uzun y llar boyunca yöredeki baz  il ve ilçe-
lerde kamu taraf ndan kurulan TEKEL, Türkiye 
Süt Endüstrisi Kurumu ve Sümerbank d nda 
üretim tesisinin yer almad  Güneydo u’da, 
kamuya ait bu fabrikalar n kapat lmas na ra -
men son y llarda uygulamaya konulan “do ru 
te vik” uygulamalar yla özel sektör taraf ndan 3 
bin 500’ün üzerinde fabrika üretime aç ld . 

 Son teknolojiye sahip fabrikalarda dünya 
standartlar nda kaliteli ürünler üretilirken, bu 
ürünler yurt içinin yan  s ra 100’ü a k n dünya 
ülkesine ihraç ediliyor. Yat r mc lar n bir bir 
devreye soktu u tesisler sayesinde özellikle 
organize sanayi bölgelerinde kurulan fabrika-
lar n say s  her geçen gün artarken, yap m ve 
proje a amas nda olan yüzlerce fabrika da k sa 
vadede üretime geçmeye haz rlan yor. Gazian-
tep, Ad yaman, Batman, Diyarbak r, anl urfa, 
Siirt ve rnak’ta g da, tekstil, mermer, kimya, 
yap , plastik ve mobilya ba ta olma üzere çe itli 
dallarda üretim yapan 3 bin 500’ü a k n tesiste 
150 bini a k n ki i çal yor. Üretim tesislerine 
ba l  olarak geli en yan sektörlerle birlikte böl-
gede art k 1 milyonu a k n ki inin geçim kay-
na n , sanayi sektörü olu turuyor. Gaziantep’te 
bin 800, Diyarbak r’da 600, anl urfa’da 575, 
Ad yaman’da 265, Batman’da 125, Mardin’de 
108, Siirt’te 55 ve rnak’ta 10 olmak üzere top-
lam 3 bin 538 üretim tesisinde 150 bini a k n 
i çi istihdam ediliyor. 

 Bu i çilerin 100 binden fazlas  Gaziantep’teki 
tesislerde çal rken, Diyarbak r’da 16 bin, 

anl urfa’da 15 bin, Ad yaman’da 11 bin, 
Batman’da 3 bin 200, Mardin’de 3 bin, Siirt’te 
bin 300 ve rnak’ta ise 200 ki i istihdam edi-
liyor. Üretim tesisleri beraberinde ba ta hizmet 
sektörü olmak üzere birçok sektörün de geli -
mesini sa larken, bu yan sektörler sayesinde de 
on binlerce ki i istihdama kavu tu. Sanayi sek-
töründe küçümsenmeyecek oranda kad n i çiler 
de çal rken, sanayile menin ayn  zamanda 
sosyal de i ime ve beraberinde bölgede uzun 
y llard r hâkim olan feodal yap n n k r lmas n  
da sa lad  belirtildi. Bölgede geli en sanayi 
sektöründe yerini almak isteyen giri imciler, 
bu yat r m alanlar na büyük ra bet gösteriyor. 
Gaziantep 4’üncü organize sanayi bölgesini 
yat r mc n n hizmetine sunup, 5’nci bölgenin 
haz rl klar na ba larken, yo un talep nedeniyle 
Diyarbak r, Batman, Ad yaman, anl urfa ve 
Mardin ikinci organize sanayi bölgesi olu tur-
maya çal yor. Gaziantep OSB Yönetim Kuru-
lu Ba kan  Cahit Nak po lu, bölgelerinde üre-
timde olan ve yakla k 90 bin i çinin istihdam 
edildi i fabrikalar n tam kapasiteyle çal t n  
belirterek nah ba ta olmak üzere tekstil, g da 

makine ve ambalaj sektöründe dünya markas  
olan bir kent haline dönü tüklerini kaydetti. Ya-
t r m yapmak isteyen çok  rma bulundu unu, 
talepleri kar layamad klar n  anlatan Nak po -
lu “K sa sürede tamamlanacak yat r mlar saye-
sinde bölgedeki fabrikalarda çal an i çi say s  
100 bini a acakt r. Bugün bölgedeki fabrikalar 
i çi bulam yor. Bu ihtiyac  kar lamak için de 
Milli E itim Bakanl  ile i  birli i yaparak ya-
t l  meslek lisesi kuraca z” dedi. 

 Diyarbak r Organize Sanayi adamlar  De-
me i (DOSIAD) Ba kan  Aziz Özk l ç, bölgede 
yat r m yapmak isteyen çok say da giri imcinin 
bulundu unu, ancak bu yat r mc lara OSB’de 
yer kalmad  için tahsiste bulunamad klar n  
belirterek öyle konu tu: “Bu yat r mc lar m z 
için OSB’ye 3 bin dönümlük bir alan eklemek, 
için çal ma ba latt k. Kamula t rma ve di er 
bürokratik i lemleri tamamlad k. Bu alan  90 
giri imciye tahsis edece iz. Her gün yeni yeni 
giri imciler beni telefonla aray p yat r m için 
yer talebinde bulunuyor. Yer olmad  için tale-
bi kar layam yoruz. kinci OSB ile ilgili çal -
malar m z sürüyor.” 

 Sanayile me yolunda att  büyük ad mlar-
la ulusal ve uluslararas  düzeydeki markalarla 
rekabet etme ba ar s n  gösteren Gaziantep, 
2010 y l nda Türkiye’nin en büyük 500 sanayi 
kurulu u aras na 10  rmas n  sokma ba ar s n  
gösterdi. 800 hal  tezgâh nda y lda yakla k 250 
milyon metrekare hal  üretimi yaparak dünya-
n n en büyük hal  üretim merkezi konumuna 
sahip olan Gaziantep, bu üretim miktar yla 
Türkiye’nin makine hal s  ihracat n n yüzde 
85’ini tek ba na gerçekle tiriyor. Bu hal lar  
aralar nda Avrupa ülkelerinin de bulundu u 
100’ün üzerinde ülkeye ihraç eden ve k sa sü-
rede bu sektörde büyük geli me gösteren Ga-
ziantep, hal  sektöründe dünya markas  olmay  
ba ard . Hal  sektöründe en yüksek geliri elde 
eden dünya lideri Belçika ile tek ba na rekabet 
ederken, y ll k 1 milyar dolar hal  ihracat yla 
ülke ekonomisine büyük katk  sa l yor. 

 Bu yat r mlar sayesinde Türkiye’de ihra-
cat yapan iller s ralamas nda stanbul, Bursa, 
Kocaeli, zmir ve Ankara’n n ard ndan 6. s -

rada yer alan Gaziantep’in ihracat  da giderek 
art yor. Karavil Grup taraf ndan Diyarbak r’da 
Avrupa’n n en büyük dünyan n 5’nci en büyük 
entegre kalsit, alç , alç pan, yap  kimyasallar  ve 
pro  l fabrikas  kuruldu. Diyarbak r OSB’de 75 
bin metrekaresi kapak toplam 125 bin metrekare 
alan üzerine in a edilen ve ayn  zamanda kentin 
en büyük özel sektör yat r m n  olu turan Karlis 
Yap  Entegre Tesisi toplam 25 milyon avroya 
mal oldu. Günlük üretim kapasitesi bin 200 ton 
olan fabrika 300 ki iye direkt olarak i  sa lad . 
Öte yandan Siirt OSB Müdürü Bahattin Çelik, 
birkaç y l önce altyap  çal malar  tamamlanan 

OSB’de 7 fabrikan n üretime geçti ini belir-
terek AB deste iyle 10 milyon avro tutar nda 
dünyan n en büyük  tik i leme tesisinin k sa 
sürede yap m na ba lan laca n  belirtti. Sanko 
taraf ndan Ortado u’nun en büyük iplik fabri-
kas n n da yer ald  Ad yaman OSB’de yo un 
yat r m talebini kar lamak üzere çevredeki 
ah slar n arsalar n n kamula t r lmas na ba -

land . Petrol kenti olarak bilenen Batman, k sa 
sürede h zla geli en tekstil sektörünün yeni 
y ld z  olma yolunda emin ad mlarla ilerliyor. 
Batman’daki TEKEL’e ait at l 60 bin metrekare 
büyüklü ündeki tütün depolar n n yat r mc lara 
tahsis edilmesiyle tekstil sektörü k sa sürede 
büyük geli me gösterdi. Bu alanda 10 tekstil  r-
mas  üretime ba larken, bu  rmalarda istihdam 
edilenlerin say s  bine yakla t . Tekstil  rmala-
r n n kali  ye eleman ihtiyac na cevap vermek 
amac yla da Batman Valili inin deste iyle 
Çok Amaçl  Toplum Merkezi (ÇATOM) ve 

KUR’da aç lan kurslarla yüzlerce i size e i-
tim veriliyor. Tekstil kentte fason olarak üreti-
len giysiler aralar nda ngiltere ve Amerika’n n 
da bulundu u onlarca ülkeye ihraç ediliyor. 
Sektörün k sa sürede geli mesi üzerine arala-
r nda stanbul hatta Almanya’daki bir  rman n 
da bulundu u çok say da tekstil  rmas  yat r m 
yapmak için yer talebinde bulundu. Batman 
Valili i bunun üzerine yakla k 100 dönümlük 
alanda 2. tekstil kenti olu turma çal malar na 
ba lad .

GAP’da 1 milyon ki i
sanayi sektöründe çal yor 

 Yo un fabrika kurma talebi üzerine OSB’lerde ilave alan olu turma çal malar na 
ba land . Gaziantep OSB’deki fabrikalar n i çi bulma konusunda s k nt  ya ad  bildirildi. 

G20 Genç Giri imciler Zirvesi, Fransa’n n Nice kentinde 
yap ld . 20 ülkeden 400 genç giri imcinin kat ld  zirvede, 
ekonomik büyüme, istihdam ve inovasyon için giri imcilerin 
önemine dikkat çekildi. 

Türkiye Genç adamlar  Derne i 
(TÜG AD), G20 Genç Giri imci-
ler Zirvesi ile ilgili aç klama yap-

t . Aç klamada Nice Belediye Ba kan  
Christian Estrosi ev sahipli i yapt  zir-
veye Nobel ödülü sahibi Prof. Muham-
med Yunus, Hüsnü Özye in, Anand G. 
Mahindra (Mahindra&Mahindra), Shai 
Agassi (Better Place) ve Mario Moretti 
Poligato (GEOX) olmak üzere dünyan n 
ba ar l  giri imcilerin konu mac  olarak 
kat ld  bildirildi. 

 G20 Genç Giri imciler Zirvesi’nden 
G20 Liderleri’ne ‘Sürdürülebilir büyü-
me, stihdam ve novasyon için tek ve ke-
sin çözüm Giri imcilik’ mesaj  verildi i 
belirtilen aç klamada, TÜG AD Interna-
tional Ba kan  Ferda Kertmelio lu’nun 
yapt  konu maya dikkat çekildi. Ko-
nu mas nda “200.000 Genç Giri imci-

yi temsil eden G20 Genç Giri imciler 
ttifak  olarak G20 Liderleri’ne öneri-

miz, bir araya gelmeleri, ülkelerindeki 
giri imcilik ekosistemini geli tirici ve 
yeni irket kurulu lar n  te vik eden bir 
aksiyon plan n  hayata geçirmeleridir.” 
diyen Kertmelio lu, G20 Genç Giri im-
ciler ttifak ’n n stratejik ortaklar ndan 
olan McKinsey&Company’nin Türkiye 
dahil G20 nezdinde 1000 Genç Giri imci 
ile gerçekle tirdi i ‘Ço unlu un Gücü’ 
ba l kl  ara t rma raporuna da de indi. 
Kertmelio lu, TÜG AD üyeleri olarak 
Hükümete 2012 Y l n  ‘Türkiye’de Giri-
imcilik y l ’ olarak ilan etmelerini öner-

diklerini de kaydetti.

G20 genç giri imciler
Fransa’da bulu tu
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Türkiye’de ehir içi ula t rmada rayl  
ta ma sistemleri önem kazan rken, 
hükümet ehir içi rayl  sisteme a r-

l k verece ini resmen ilan etti.  Ula t rma 
Bakanl n n 2035 y l na kadar demiryolu 
a na 45 milyar dolarl k yat r m yapmay  
hede  edi i aç klad .  Sanayiciler bu yat -
r mlar n ithalatla de il, yerli üretimle çö-
zülmesini istiyor. 
 Müstakil Sanayici ve adamlar  Derne i 
(MÜS AD) Makine Sektör Kurulu Türkiye 
sti are Toplant s  Bursa’da yap ld . “Kent 

içi rayl  sistemlerde Yerli Üretim” konulu 
toplant ya tedarikçiler, söktörün önde gelen 
imalatç lar , RAYDER üyeleri ve sanayici-
ler kat ld . 
 Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me 
Bakanl  Dan man  Sami Kaba , aç l ta 
yapt  konu mada bakanl n 2035 y l na 
kadar demiryoluna 45 milyar dolar yat r m 
yapmay  hede  edi ini aç klad .
 Demiryolunun bir devlet politikas  ol-
du unu anlatan Kaba , “Karayolu ta mac -
l  art k dünyada tercih edilmiyor. ehirler 
rayl  sisteme a rl k veriyor. Biz de devlet 
olarak bu konu üzerinde hassasiyetle duru-
yoruz. Bu kapsamda, Ula t rma Bakanl  
olarak 2035 y l na kadar demiryolu a na 
45 milyar dolarl k yat r m yapmay  hedef-
liyoruz.” dedi.
 Aç l  konu malar n n ard ndan, ‘Kent 
çi Ula mda Yerli Üretim’ konulu panele 

geçildi. Panelde; stanbul Ula m A.  Ge-
nel Müdürü Ömer Y ld z, Büyük ehir Bele-
diye Ba kan  Dan man  Taha Ayd n, Rayl  
Ula m Sistemleri Derne i Genel Sekreteri 
Ahmet Gök, Durmazlar Holding Yönetim 
Kurulu Ba kan  Hüseyin Durmaz ve HACO 

irketler Grubu Genel Koordinatörü Cavit 
Y ld z, konu hakk nda sunumlar n  yapt . 
Sunumlarda Türkiye’nin mevcut rayl  ta-

m sistemlerinde geldi i nokta, planlanan 
sistemler, yerli imalat kapasitesi, kamudan 
beklentiler ve sektörün sorunlar  ele al nd .

“Te vik yeterli de il”

 MÜS AD Makine Sektör Kurulu 
Ba kan  Mustafa K l ç, rayl  sistemlere 
önem verilmesinin sevindirici oldu unu, 
ancak metro ve tramvay arac n n yerli 

üretimini te vikinin yeterli olmad n  
ifade etti. Panelde makine üreticisi ir-
ketlerin yöneticileri de görü lerini pay-
la t . 

“Rayl  sistem için OSB kurulmal ”

 Mustafa K l ç, Türkiye’de birçok yeni 
metro ve tramvay fabrikas  kurulmas n  gerek-
tirecek i  potansiyeli bulundu unu belirterek, 
“Bu araçlar  mutlaka yerli yapmal y z. Metro 
ve tramvay araçlar  üretimi yeni geli en bir 
sektördür. Al m garantisinin yan  s ra; Kamu 
özel sektöre rakip olmamal , halelerde yerli 
üretime destek verecek kurallar getirilmeli ve 
Rayl  Sistemler için Teknokentler ve OSB le-
rin kurulmas  sa lanmal ” diye konu tu.
 MÜS AD Makine Sektör Kurulu sti are 
toplant s n n ard ndan bir desonuç bildirgesi 
yay nlad . Bildirgede “Türkiye’de araç üretimi 
yap lmas n n yerli araç anlam na gelmedi i 
hat rlat larak u görü lere yer veridi:

 “Türkiye’de birçok yabanc  marka karayolu 
arac  üretmektedir. Bu  rmalar genellikle d a-
r ya ba ml  i  yapmaktad rlar. Kendileri için 
Türkiye’de i ler ters gitti i zaman, ana mer-
kezlerinde al nacak bir karar ile Türkiye’den 
her an ayr labilirler bunun sonucunda fabrika-
lar kapanabilir ve üretimler son bulabilir. Ve 
onlara güvenerek i  yapan yan sanayi  rmalar  
da çok zor durumda kalacaklard r. Geçmi te 
demiryolu araçlar  üretiminde de ayn  yan-
l l klar yap lm t r. 1954 de yerli dizel loko-
motif yapabiliyorduk, 1964 de E-14 elektrikli 

trenleri, 1989 da “Di-
zel Motor Treni”, 
1990’da vagon 
2000’i yapt k ve 
durduk. O y llarda 
Güney Kore’de 
ciddi demiryolu 
araç üretimi bile 
yoktu, ama maale-
sef bugün gelinen 
noktada ülkemiz 
Güney Kore’den 
teknoloji al yor 
durumdad r. Ya-
banc   rmalar için 
Türkiye’de araç 
üretimi yapmak 

sadece maliyeti dü ürücü bir pazarlama strate-
jisidir. Bizim kendi araç üretimi hede  erimizi 
belirleyip, ülke menfaatleri do rultusunda ka-
ral l kla ürerine giderek mutlaka ba armam z 
gerekmektedir. Metro ve tramvay araçlar  
özellikle büyük ehirlerimizde tra  k karma a-
s n n en köklü çözüm yoludur. Türk sanayimi-
zin geli mesinde metro ve tramvay araçlar n n 
yerli olarak üretilmesinin çok önemli oldu u-
nu dü ünüyoruz.”

 “Milli dava olarak kabul edersek 
ba ar l  oluruz.”

 Rayl  Ula m Sistemleri Derne i Genel 
Sekreteri Ahmet Gök de Türkiye’nin otomo-
bil ve rayl  ta tlara yönelik geçmi te ula t  

ba ar lar  hat rlatt . Gök, tramvay ve metro 
araçlar  üretiminin milli bir dava olarak be-
nimsenmesini de belirterek unlar  söyledi:

 “Yurtd ndan tanesi 1.5-3.6 milyon Euro 
ödeyerek çok farl  markalarda araçlar  üret-
meden ithal etmemiz Türkiye’ye yak m yor. 
Türkiye’nin ilk demiryolu müteahhidi Say n 
Nuri Demira ’ n 1940 y l nda bu ülkede ilk 
deva uçak üretimini gerçekle tirmek için gös-
terdi i gayret ve heyecan , uur ve hede  erini 
tekrar hat rlayal m. 1961 y l nda Eski ehir 
TÜLOMSA ’ta sadece 4 ayda 4 adet Dev-
rim Arabalar n  yapabilen fedakâr mühen-
dislerimizin heyecan n  tekrar hat rlayal m. 
Tramvay ve metro araçlar  üretmemiz hiç zor 
de ildir. Milli bir dava olarak kabul edersek, 
kesinlikle ba ar l  oluruz.”

“Rayl  sistem milli davad r”
•MÜS AD Makine Sektör Kurulu Türkiye sti are Toplant s  Bursa’da yap ld . Kent çi Rayl  
Sistemlerde Yerli Üretim konusunun ele al nd  toplant da  bu sisteme Ula t rma Bakanl n n 
2035 y l na kadar 45 milyar dolarl k yat r m yapaca  belirtilerek, “Metro ve tramvay araçlar n n 
yerli olarak üretilmesinin önemi” vurguland .

“Belediyelerin ehiriçi rayl  sistem 
araçlar n n al m  yetkisi Ula t rma 
Bakanl na geçti. Ö rendi imize göre 
Ula t rma Bakanl  bir kaç ay içeri-
sinde 300-350 adet araç al m  ihalesine 
ç kacak. Bu durumda Türkiye firmalar  
böyle bir ihaleyi üretmeye haz r de il-
ler. Bunun için en az ndan ve acil olarak 
bu seferki al m için % 50 yerli sanayi 
katk s  art  koyulmal d r. Türkiye 
ve mesela Ostim % 50 üzerinde yerli 
katk y  gerçekle tirecek durumdad r. 
Ancak bizim daha önemli bir önerimiz 
olacak: Yandaki foto raflarda görüldü ü 
üzere Bursal  Durmazlar Firmas , Bursa 
belediye Ba kanl  ile birlikte araç yap-
t lar ve sergilediler. Bu arac n tasar m  
ve üretimi yerli ve millidir. Bu arac n 
en önemli parças  olan tahrikli motorlu 
BOG ’leri de yerli yap ld . laveten 
u anda kullan mda olan araçlardan 

daha üstün özelliklere sahiptir. Ayr ca 
stanbul Belediyesine ait stanbul Ula-

m RTE ad  alt nda rayl  araçlar n son 
versiyonunu da yapt lar ve hatlar nda 
çal maktad r. Bütün bunlar Türkiye e-
hir içi rayl  ta t konusunda 2 ayr  milli 
markay  olu turmu  durumdad r. Hal 
böyle iken Türkiye’nin ne Bonbardier, 
ne Siemenes, ne Ansaldo, ne de Hyun-
dai firmalar na ihtiyac  var m d r, Hem 
hükümetimiz hem de Say n Sanayi Ba-
kanl m z milli markal  otomobil için 
fevkalade bir gayret içerisindeyken, bu 
olaylar  izah edemiyorum. Ancak burada 
unu ifade etmek isterim ki, belediyele-

rimizin bir y ll k acil ihtiyaçlar  olabilir. 
Raylar  dö enmi  ve sistem haz r halde 
olabilir. Bu takdirde bu ihtiyaçlar tespit 
edilir, 50-60 adet araç al nabilir. Bundan 
sonras  için milli markal  % 100 katma 
de erli kendi araçlar m z  almal y z. 
Aksi halde ‘otomobil için istenen milli 
marka, niçin rayl  ta ma sistemleri için 
arzu edilmiyor’ diye sorulur. Acil olarak 
al nmak istenen miktar araç için al m 

sözle mesine de en az ndan 
yüzde 50 yerli sanayi kat-
k s  konulmal d r. (Offset)

Bu vesile ile Türkiye 
milli markas n n meydana 
gelmesine vesile olan 
-Bursal  sanayicimiz Dur-
mazlar Firmas na ve Bur-
sa Belediye Ba kan na, 
ve ayr ca stanbul Ula m 
çal anlar na, stanbul 
Belediye Ba kanl na 
te ekkür eder, ba ar lar n-
dan dolay  tebrik ederim.”

Doç. Dr. Sedat Çelikdo anDoç. Dr. Sedat Çelikdo an
(Ostim Vakf  Yönetim Kurulu Üyesi)(Ostim Vakf  Yönetim Kurulu Üyesi)

Rayl  Ula m SistemleriRayl  Ula m Sistemleri
Derne i Genel SekreteriDerne i Genel Sekreteri
Ahmet GökAhmet Gök

“Karar vericiler inisiyatif koymal ”
Toplant ya yerli üreticilerin en önemli temsilcisi OST M OSB ad na 
kat lan  OST M Vakf  Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Çelikdo an, 
rayl  sistemlerin yerli üretimi konusunda OST M’in haz r oldu unu 
ve hiç de ilse offset uygulamas n n mutlaka hayata geçirilmesi 
gerekti ini söyledi.
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Bursa Ticaret ve Sanayi Oda-
s  (BTSO) Organize Sanayi 
Bölgesi’nin, i  adamlar  ve 

sanayicilere yönelik bilgilendirme 
toplant lar  devam ediyor. D  ticaret 
bilincinin geli tirilmesi,  rmalar n 
ihracata yönlendirilmesi, KOB ’lerin 
Ar-Ge ve yenilikçilik yeteneklerinin 
güçlendirilmesi amac yla düzenlenen 
toplant da, BEBKA 2011 Y l  Mali 
Destek Program  mercek alt na al nd . 
BTSO OSB ve BEBKA’n n mü terek 
organizasyonunda, BEBKA’n n 2011 
y l  Mali Destek Program  bilgilen-
dirme toplant s  düzenlendi. BTSO 
OSB’de faaliyet gösteren çe itli sek-
törlerdeki  rma temsilcilerinin kat l-
d  toplant da, BEBKA’n n ‘çevre 
ve enerji, Ar-Ge ve yenilikçilik ile 
sosyal kalk nma’ alanlar nda toplam 
16 milyon TL hibe verece i ve proje 
teklif ça r lar  için son ba vuru tarih-
lerinin 15 Aral k 2011 oldu u hat r-
lat ld . BTSO Konferans Salonu’nda 
yap lan toplant n n aç l nda söz alan 

BEBKA Uzman  pek Akad, 2010 y l  
Proje Teklif Ça r s ’na Bursa’dan 144 
projenin ba vurdu unu ve 20 projeye 
4 milyon 247 bin TL kaynak aktar ld -

n  söyledi. 

 Bu y l da Çevre ve Enerji konusu-
na 9 milyon TL, Ar-Ge ve yenilikçi-
lik konusuna 5 milyon TL ve sosyal 
kalk nma alan na da 2 milyon TL hibe 
kaynak ayr ld  bilgisini veren Akad, 
sadece Sosyal Kalk nma alan n n kar 
amac  gütmeyen kurulu lara (Kamu 
kurum, kurulu lar  ve vak  ar) aç k 
oldu unu belirterek, “Bunun d nda 
KOB ’ler, Çevre ve Enerji ile Ar-Ge 
ve yenilikçilik ba l klar nda proje tek-
lif ça r lar n , 15 Aral k 2011 tarihine 
kadar bizlere gönderebilirler.” dedi.

Brand Finance’ n aç klad  ülke-
lerin marka de eri ara t rmas na 
göre, en de erli ülke markas  s -

ralamas nda 12 trilyon 576 milyar dolarla 
ABD ilk s rada yer ald . lk 10 ülke s -
ralamas nda ABD’yi s ras yla Almanya, 
Çin, Japonya, ngiltere, Fransa, talya, 
Kanada, Hindistan ve Brezilya izledi. 
Türkiye ise Belçika’y  geride b rakarak 
19’uncu s raya yerle ti. Brand Finance’in 
ara t rmas na göre, Türkiye’nin marka 
de eri bir önceki y la oranla yüzde 19,8 
artarak 373 milyar dolara ç kt . Bu de er-
le ilk kez en de erli 20 ülke markas  ara-
s na giren Türkiye aralar nda Avusturya 
ve Danimarka’n n da bulundu u birçok 
geli mi  ülkeyi de geride b rakt . Türkiye 
ayr ca ula t  bu de erle Avrupa’da da 
en de erli 10 ülke markas  aras nda yer 
almay  ba ard .

 Ülkelerin marka de erinin belirlen-
mesinde, ekonomi politikalar , GSMH, 
i sizlik oran , turizm geliri, ülke risk al-
g s , rekabet gücü, sa l k hizmetleri, top-
lam ihracat, bankac l k sistemi gibi gös-
tergeler göz önünde bulunduruluyor.

Brand Finance 
Türkiye Direktörü 
Muhterem lgü-
ner, bugüne kadar 
ülke markas n n, 

yurtd nda markala ma önünde zorluk 
olu turdu unu ileri süren i  dünyas n n, 
bu tabloyu de erlendirmesi gerekti ine 
dikkat çekti.

Brand Finance’ n ara t rmas na 
göre en de erli ilk 20 ülke ve 
marka de erleri

Ülke marka de eri (milyar dolar)

BEBKA’dan, enerji ve 
Ar-Ge çal malar na hibe 

Türkiye, Avrupa’n n 
marka de eri en yüksek 

10’uncu ülkesi

 Bursa Eski ehir Bilecik Kalk nma Ajans  (BEBKA)’n n, 2011 
Y l  Mali Destek Program  kapsam nda, ‘çevre ve enerji, Ar-
Ge ve yenilikçilik ile sosyal kalk nma’ alanlar nda toplam 16 
milyon TL hibe verece i bildirildi. Proje teklif ça r lar  için son 
ba vuru tarihlerinin 15 Aral k 2011 oldu u aç kland . 

• Marka de erlendirme kurulu u Brand Finance’in yapt  
ara t rmaya göre, Türkiye’nin marka de eri, bir önceki y la 
oranla yüzde 19,8 artarak 373 milyar dolara yükseldi.

ABD 12,5761. 

Almanya 3,1462. 

Çin 3,0013. 

Japonya 1,9404. 

ngiltere 1,8495. 

Fransa 1,6736. 

talya 1,5157. 

Kanada 1,3098. 

Hindistan 1,2669. 

Brezilya 95910. 

Hollanda 82911. 

Rusya 75212. 

spanya 72913. 

Avustralya 70214. 

Meksika 67215. 

Güney Kore 60516. 

sviçre 55117. 

sveç 47118. 

Türkiye 37319. 

Belçika 36920. 
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Ankara Valili i, Avrupa Birli i 
üyeli i sürecinde illerin teknik ve 
idari kapasitelerinin artmas  için 

“Ba kent AB yolunda kenetleniyor” pro-
jesini ba latt . AB Bakan  Egemen Ba  
ise tan t m toplant s na kat larak, Avrupa 
birli indeki bu sürecin Türkiye’nin böl-

genin umudu haline gelmesinde önemli 
bir pay  oldu unu bildirdi. 
 Ankara Valili i’nden yap lan aç k-
lamaya göre, Vali Alâaddin Yüksel, 
Ba kent’in AB yolunda kenetlendi ini 
ifade ederek, “Ankara, Avrupa Birli i’ne 
haz rd r, Türkiye haz rd r” dedi. Vali 
Yüksel, Avrupa Birli i hakk ndaki ‘im-
tiyazl  ortakl k’ söylemini de ele tirdi. 
 Projenin aç l  toplant s , Hilton Do-
uble Tree Otel’de, Avrupa Birli i Ba-
kan  ve Ba  müzakereci Egemen Ba , 
Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Avrupa 
Birli i Bakanl  üst düzey yöneticileri, 
kaymakamlar, il yöneticileri, üniversite 
temsilcileri ve sivil toplum kurulu lar  
temsilcilerinin kat l m yla yap ld . 
 Bakan Ba , Van’da ya anan depre-
mi de hat rlatarak, Türkiye’nin Van için 
seferber oldu unu belirterek, “Bu olay 
gösterdi ki, bu ülkenin birlik ve bera-
berli ini, bu ülkenin karde li ini kimse 
bozamaz” dedi. 
 Avrupa Birli i süreci ile ilgili olarak 
ise Bakan Ba , “Türkiye çok farkl  bir 

ligde oynuyor. Ankara, dünya ba kent-
leri aras nda çok farkl  bir noktada. Bizi 
farkl la t ran, Türkiye Cumhuriyeti pa-
saportunu, bu co rafyan n en k ymetli 
pasaportlar ndan biri haline gelmesinde 
sebep olan Avrupa Birli i sürecimiz-
dir” dedi. Egemen Ba , OECD’nin, 
Türkiye’yi 2050 y l nda Almanya’dan 
sonra Avrupa’n n 2. büyük ekono-

misi olarak gördü ünü ifade ederek, 
Türkiye’nin s çraman n e i inde oldu-

unu kaydetti. 
 “Ba kent AB yolunda kenetleniyor” 
projesi ile illerin teknik ve idari kapasi-
telerinin artmas n n hede  endi ini belir-
ten Vali Yüksel, 79 ilden Ankara’n n da 
içinde oldu u 25’inin programdan yarar-
lanaca n  aç klad .

negöl Belediyesi, Ticaret ve 
Sanayi Odas , Organize Sanayi 
Bölgesi, negöl Mobilya Sana-

yicileri Derne i (IMOS), Mobil-
yac lar Odas  ve di er kurulu lar, 
negöl’deki bu önemli eksikli in 

giderilmesi için yeni bir çal ma 
ba latt . AK Parti Bursa Milletve-
kili Sedat K z lc kl ’dan sonra AK 
Parti Bursa Milletvekili Hüseyin 

ahin’in de deste iyle negöl 
Gümrü ü’nün kurulmas  için çal -
malar h zland . negöllü ihracatç -
lar n çevre gümrüklere gidip gelme 
çilesine son verilmesi için u ra -
t klar n  kaydeden ahin, “ u an 
negöl Gümrük Müdürlü ü ile ilgili 

dosyalar n takibini yap yoruz. Onay 
vermesi gereken 8 kurumdan da 
olumlu görü  alaca z in allah. Bu 
kurumlarla görü melerimiz devam 
ediyor. Gümrük ve Ticaret Baka-
n m z Hayati Yaz c  ile görü mele-
rimiz devam ediyor. Son 1.5 ayd r 
çal malar m z  yo unla t rd k. 
Aral k ay  ortas na kadar olumlu 
sonuç almay  bekliyoruz” dedi. 
negöl’e kazand r lmas  hedeflenen 

Gümrük Müdürlü ü binas  için iki 
y l önce çal malara start verilen 2. 
OSB’de yer gösterdiklerini bildi-
ren ahin, “Dosyam zda negöl 
Gümrü ü için gösterdi imiz yere, 
söz konusu yetkili kurumlar olumlu 

yakla l yor. Dosya-
m z, Ba bakanl a 
gönderildikten son-
ra Bursa Gümrük 
Müdürlü ü’ne tevdi 
edilecek. Bursa 
Gümrük Müdürlü ü 
çal malar  ba lata-
cak in allah. Güm-
rük Müdürlü ü’nü 
negöl’e kazand rma 

konusunda elimiz-
den gelen gayreti 
gösteriyoruz” ifade-
lerini kulland .

264 Organize Sanayi Bölgesini tem-
sil eden Organize Sanayi Bölgeleri 
Üst Kurulu u (OSBÜK),  OSB Yö-

neticilerinin tan p kayna malar n  sa -
lamak, birlik ve beraberli i geli tirmek 
ve OSB’lerin bölge sorunlar n  yerinde 
inceleyerek çözüm önerileri üretmek 
üzere 7ilde kurulu 16 OSB Yöneticile-
rinin kat ld   OSBÜK Do u Akdeniz 
Bölge Toplant s  Mersin Tarsus Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nde gerçekle tirildi.
 Toplant ya OSBÜK Yönetim Kurulu 
Ba kan  Nurettin Özdebir ve aralar nda 
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yöne-
tim Kurulu Ba kan  Ahmet Hasyüncü, 
Gaziantep OSB Ba kan  Cahit Nak -
bo lu, Adana Hac  Sabanc  OSB Yöne-
tim Kurulu Ba kan  Bekir Sütçü, zmir 
Torbal  OSB Müte ebbis Heyet Ba kan  
Hakk  Attaro lu, Eski ehir Sanayi Odas  
Ba kan Yard mc s  smail Kad o lu’nun 
da bulundu u OSBÜK Yönetim Kurulu 
ile çok say da Organize Sanayi Bölge-
si Ba kan , Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Bölge Müdürleri ile Tarsus Belediye 
Ba kan  Burhanettin Kocamaz kat ld . 
Toplant ya ev sahipli i yapan Mersin 
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nden 
ise Yönetim Kurulu Ba kan  Sabri Tekli 
toplant ya kat ld . 
 Toplant da konu an Tarsus TSO Ba -
kan  ve MTOSB Müte ebbis Heyet Ba -
kan Vekili  Mehmet Karagözlü,  “Zor 
artlarda büyük emek vererek yapt n z 

çal malar  takip ediyor ve büyük sayg  
duyuyorum.Deneyimli  tecrübeli  kali  -
ye eleman bulmakta s k nt lar var. Bu so-
runlar  çözmek ad na yap lan okul say s  
art r lmal . Türkiye’nin  2023 hede   olan 
500 milyar dolarl k ihracat hede  ne ula -
mak için hep birlikte el ele vermeliyiz” 
diye konu tu.
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Ba kan  Sabri Tekli ise 
yapt  konu mada, “Hü-
kümetimizin de deste i ile 
çok güzel projelere imza 
at yoruz. Art k Mersin’de 
çok güzel eyler oluyor.  2. 
bölge çal malar m z h zla 
devam ediyor. Gecemizi 
gündüzümüze katarak ça-
l malar m za ilk günkü 
heyecanla devam ediyoruz. 

u anda bölgemiz tam do-
lulukla faaliyetlerini yerine 

getirmekte ve ülke ekonomisine hizmet 
sunmaktad r. 2. bölgemizde ise çal ma-
lar büyük bir h zla devam etmekte olup 
tahsislerin tamam  yap lm t r’’ dedi.
 Sabri Tekli, konu mas n n devam nda 
üreten ve e iten bir bölge olduklar n  be-
lirtirken,  Türkiye’de bir ilk olma özelli i 
ta yan Mersin Tarsus Organize Sanayi 
Bölgesi Teknik ve Endüstri Meslek Lise-
si ile de di er OSB’lere örnek ve öncü ol-
duklar n  belirtti. Tekli,  “ uanda okulu-
muzda 120 ö rencimiz bulunmakta. Bu 
say  her geçen y l katlamal  olarak devam 
edecek. Biz nitelikli eleman s k nt s n  bu 
yolla çözmeyi planl yoruz. Hepimiz ku -
kusuz fabrikalar m zda çal t rmak üzere 
nitelikli eleman bulmakta güçlük çeki-
yoruz. Ö rencilerimiz temel e itimlerini 
okulumuzda al p uygulamalar n  ise böl-
gemiz fabrikalar nda gerçekle tiriyor” 
eklinde konu tu.

 OSBÜK Ba kan  Nurettin Özdebir,  
ekonomide OSB’lerin yerinin ve de e-
rinin fazlas  ile fark na var ld ndan, 
son ekonomik krizde dünya ülkelerinin 
büyük sorunlar ya amalar na ra men 
Türkiye’nin ayakta dik durmas n n se-
bebinin OSB’lerdeki düzenli ve sürekli 
üretimin oldu unu ifade etti. Özdebir 
bu nedenle OSB’lerin daha h zl  ve daha 
fazla geli mesi, önlerindeki vergi mua  -
yetlerinin artmas n  isterken, 4. derece-
deki illerdeki OSB’lerinde te viklerden 
yararlanmas  gerekti inin alt n  çizdi.
Özdebir,  Ankara Büyük ehir Belediyesi 
ile Ankara OSB’lerinin aras nda yap lan 
sözle meler kapsam nda Belediyenin her 
ay OSB’lere 3 milyon TL altyap  yat r m  
yapaca n ,  bunun kar l nda Organize 
Sanayi Bölgeleri’nin de istihdama 3 y l 
içinde 25 bin art  yapacaklar na dair im-
zalanan antla malar n tüm il belediyeleri 
ve OSB’lere de emsal te kil edebilece i-
ni bildirdi.

negöl’e gümrük 
kuruluyor 

• hracatç   rmalar n h zla ço almas n n negöl’de bir an 
evvel Gümrük Müdürlü ü kurulmas n  art k ld  ve negöl’e 
gümrük kurulmas  için çal malara h z verildi i bildirildi.

OSBÜK Yönetimi Mersin’de bulu tu
• OSBÜK Do u Akdeniz bölge toplant s  Mersin Tarsus 
Organize Sanayi Bölgesi’nde yap ld

“Ankara AB’ye haz r, Türkiye haz r”
 Ankara Valili i, “Ba kent AB yolunda kenetleniyor” projesini ba latt . Vali Alâaddin Yüksel, “Ankara, 
Avrupa Birli i’ne haz rd r, Türkiye haz rd r” dedi. Projenin aç l nda konu an Ba  ise OECD’nin, 

Türkiye’yi 2050 y l nda Almanya’dan sonra Avrupa’n n 2. büyük ekonomisi olarak gördü ünü aktard .

AK Parti BursaAK Parti Bursa
Milletvekili Sedat K z lc klMilletvekili Sedat K z lc kl

Ankara ValisiAnkara Valisi

Alâaddin YÜKSELAlâaddin YÜKSEL
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Ankara Büyük ehir Belediyesi ile 
Ankara Sanayi Odas  ve Organi-
ze Sanayi Bölgeleri ba kanl klar  

aras nda imzalanan “yerel üretimin kulla-
n m  ve istihdam n artt r lmas ”na yönelik 
protokoller meyvelerini vermeye ba lad . 
OST M Organize Sanayi Bölgesi’nde 
ba layan alt yap  ve asfalt çal malar n-
daki sevindirici geli melerin yan  s ra 

ikinci bir protokol ile kurulmas  öngörü-
len “Proje O  si”nin tan t m toplant s  da 
geni  bir kat l mla yap ld . 

OST M OSB dare Binas ’nda gerçek-
le tirilen toplant ya Büyük ehir Belediye 
Ba kan  Melih Gökçek, Ankara Sanayi 
Odas  Ba kan  Nurettin Özdebir ile OS-
T M Sanayi Bölgesi Ba kan  Orhan Ay-
d n ve çok say da sanayici kat ld . 

Ba kan Gökçek, OST M’de yap lan bu 
toplant y  çok anlaml  buldu unu ifade 
ederek, “ vedik Organize Sanayi Bölge-
si ile OST M Sanayi Bölgesi’ne, ba kan 
oldu um andan itibaren devaml  olarak 
Büyük ehir Belediyesi yard mlar  gel-
mi tir” dedi. Bunlar n d nda, çok daha 
önemli bir konunun “Yeni bir model” 
olarak “ARGE çal malar ” oldu unu 
vurgulayan Ba kan Gökçek, ba ta bele-
diye olmak üzere kamu kurulu lar n n ih-
tiyaçlar n n yerel sanayicilerden teminini 
sa layacaklar n  ifade etti.  Bu konuda 

ASO Ba kan  Özdebir ile OST M Sanayi 
Bölgesi Ba kan  Ayd n’dan söz isteyen 
Ba kan Gökçek,  “Bizi hiç çekinmeden 
her gün rahats z edebilirsiniz, telefon 
açabilirsiniz. Bu sizin projeniz bizi s-
rarl  bir ekilde s k t r n projenize sahip 
ç k n” dedi.

Ankara Büyük ehir Belediyesi ba ta 
olmak üzere Ankara’daki kamu kurum 
ve kurulu lar n n, “mevcut ve gelecek-
teki makine, ekipman, yedek parça ve 
benzeri sanayi ürünleri ihtiyaçlar n  
yerli ve yerel imkanlardan kar lanmas  
amac yla Ankara’da üretilen tüm ürün-
lerin geli tirilmesi için” kurulacak Proje 
O  si hakk nda kat l mc lara bilgi veren 
OST M OSB Ba kan  Orhan Ayd n da, 
unlar  söyledi: 

“Yeni bir modeli gündeme getiriyoruz. 
E er ehirler kendi imkanlar n  seferber 
eder, kendi teknolojilerini, kendi ihtiyaçla-
r n  görmeye ba larlarsa, di er ehirler de 
bunu tekrar ederlerse Türkiye aç n  kapat-
m  olacak diye dü ünüyoruz. Dolay s yla 
bu çal may  bir belediye-sanayi-üniversite 
i birli i, yerli üretim ve yeni bir model ola-
rak sunmay  hede  iyoruz, Ankara Büyük-
ehir Belediyesi bu konuda bize önemli bir 

ba l k açt . Bu ba l k sayesinde ümit ediyo-
ruz ki Ankaram za güzellikler gelecek.”

Konu malar n ard ndan OST M OSB Ba -
kan  Orhan Ayd n, bölgeye verilen katk lar-
dan dolay  Büyük ehir Belediye Ba kan  
Melih Gökçek ve ASO Ba kan  Nurettin 
Özdebir’e birer te ekkür plaketi verdi.

Gökçek’ten OSB’lere BÜYÜK destek
 Ankara Büyük ehir 

Belediyesi, Ankara Sanayi 

Odas  ve Organize Sanayi 

Bölgeleri aras nda imzalanan 

i birli i protokolü ile kurulacak 

olan “Proje O  si”nin tan t m 

toplant s  OST M’de yap ld  

Ostim RENEX
Fuar ndayd

Yenilenebilir Enerji Teknolo-
jileri ve Enerji Verimlili i 
Fuar  RENEX ECO 20-23 

Ekim 2011 tarihlerinde CNR Fuar 
Merkezi’nde gerçekle ti. OST M 
Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Kümelenmesi bu y l 
ki fuar kat l m  olarak belirlenen 
RENEX’de 50 m2lik küme tan t m 
stand  ile yer ald .

 Küme üyesi firmalar n ve 
Ostim’in tan t m n n yap ld  fuar n 
bu y lki y ld z ürünü, Küme Yürüt-
me Kurulu karar  ile desteklenen 

Mekatron Mühendislik Firmas na 
ait olan elektrik dönü ümlü araç 
TÜREV’di. Fuar’ n ilgili oda  hali-
ne gelen araç 4 gün boyunca OST M 
stand nda ziyaretçilerle bulu tu.
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Milli E itim Bakanl na ba l  
Mesleki E itim Merkezle-
rinde e itim gören ç rak ö -

rencilere her türlü yard m ve deste i 
sa lamak, beslenme, giyecek, bar n-
ma ve di er giderlerini kar lamak bu 
ö rencilerin sosyal, ruhsal ve beden-
sel gereksinimlerini gidermek amac y-
la 1987 y l nda kurulan OST M Ç rak 
E itim ve Ö retim Vakf  desteklerini 
sürdürüyor. 

 Ç rak ö rencilerin giyecek ihtiyaç-
lar na destek olmak amac yla organi-
ze edilen bu y lki törene Ankara Vali 

Yard mc s  Kemal Karada , Yeni-
mahalle Kaymakam  Meftun Dall , l 
Milli E itim Müdürü Mehmet Y ld -
r m, OST M Yönetim Kurulu Ba kan  
Orhan Ayd n, Ankara Sanayi Odas  
Ba kan Vekili Hasan Altun, ORS -
AD Ba kan  Özcan Ülgener, Anadolu 
OSB Ba kan  Hüseyin Kutsi Tuncay, 
YOYAV Ba kan  Prof. Dr. brahim 
Ate , OST M OSB Müdürü Adem 
Ar c , OST M Mesleki E itim Okulu 
Müdürü Doç Dr. Behçet Gülenç ile 
bölgedeki e itim kurulu lar n n tem-
silcileri kat ld . 

 Vakf n tarihçesinin ve bugüne ka-
dar yapt  hizmetlerin anlat ld  k sa 
bir sinevizyon gösteriminin ard ndan 
aç l  konu mas n  yapan OST M Ç -
rak E itim ve Ö retim Vakf  Ba kan  
brahim Karakoç, yapt klar  tüm hiz-

metlerde tek amaçlar n n ülkenin ya-
r nlar  olan gençleri daha donan ml  
hale getirebilmek oldu unu söyledi.  

 Merkezlerinde verdikleri e itimin 
meslek liselerine göre çok daha ve-
rimli oldu unu söyleyen Karakoç, 
bunun sebebinin de ç rak ö rencilerin 
ald klar  e itimde el becerilerini geli -

tirmeleri oldu unu söyledi. Bugün sa-
nayide i yeri olan, ülkesine vergi ve-
rip katma de er üreten esnaf n dünün 
ç raklar  oldu unun alt n  çizen Kara-
koç, bu ba ar y  yakalayan ç raklarla 
gurur duyduklar n  belirtti. 

 Baz  ailelerin “ç rakl k” kavra-
m na kar  so uk bakmalar ndan da 
ikâyetçi olan Karakoç öyle konu -

tu: “Ailelerimizin hepsi çocuklar n n 
doktor, mühendis olmas n , üniver-
site okumas n  istiyorlar. Sayg  du-
yuyoruz, tabi ki her aile çocu u için 
en iyisini ister. Fakat ülkenin artlar  
ortadad r. Her gencimiz maalesef üni-
versite imkân ndan faydalanam yor. 
Bizler burada çocuklar m za bir zana-
at ö retiyoruz. Sanayide en çok ara-
nan eleman olarak çal abilme imkân  
sunuyoruz.”

 OST M OSB Yönetim Kurulu Ba -
kan  Orhan Ayd n da, Vakf n verdi i 
e itimin önemine dikkat çekti i ko-
nu mas nda, ç rak ö rencilere Ahilik 
nasihatlerini takip etmelerini söyledi. 
Dünyada birçok ülkenin maddi kriz-
lerle u ra t n , ama sadece paraya, 
kârâ yönelen bir zihniyetle krizlerden 
kurtulamayacaklar n  belirtti. ini 
do ru ve ahlakl  yapman n önemi-
ne vurgu yapan Ayd n, “Ö rencilere 
e itim sürecinde sadece zanaat de il, 
do ru ahlak da ö retilmelidir” dedi. 

 Konu malar n ard ndan 2 bin ç -
rak ö renciye kaban, ceket, pantolon, 
gömlek, kravat, iç çama r , ayakkab  
ve k rtasiye malzemesi da t ld .

Ç rak ö rencilere vak f deste i
 OST M Ç rak E itim ve 

Ö retim Vakf  ç rak ö rencilere 

yönelik yard mlar na devam 

ediyor. Bu y lki giysi ve 

k rtasiye yard mlar  için 

düzenlenen törende konu an 

Vak f Ba kan  brahim 

Karakoç, “Çocuklar m za 

zanaat ö retiyoruz. Sanayide 

en çok aranan eleman onlar 

olacak” dedi. OST M OSB 

Ba kan  Orhan Ayd n da, 

“Ö rencilere e itim sürecinde 

sadece zanaat de il, do ru 

ahlak da ö retilmeli” diye 

konu tu.

Ostim’de bir dernek ba kan n n 
“Üniversiteler Ostim’in yolu-
nu bile bilmiyor” aç klamalar  

Ostim’de a k nl kla kar land . Demeç-
te sözü edilen “Ankara üniversiteleri 
Ostim’in yerini bilmiyor, üretimin içinde 
yer alm yor, bu sebeple de geli emiyor” 
görü ünün aksine, Ankara’daki hemen 
hemen tüm üniversitelerle i birli i yap l-
d n  bildiren Ostim Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetimi ya-
p lan bu aç klamaya anlam 
veremediklerini belirtti. 
Bu talihsiz aç klama se-
bebiyle i birli i içinde 
olduklar  üniversiteler-
den de sitem telefonlar  
ald klar n  belirten Os-
tim Yönetimi u aç kla-
may  yapt :

“Ostim OSB Yönetimi olarak 

u anda Ankara’da bulunan 16 üniversi-
tenin hemen hemen tamam  ile yürüttü-
ümüz projelerimiz bulunuyor. Örne in 

ODTÜ ile ortak bir teknopark kurduk. 
Üniversite-sanayi ortak ara t rma mer-
kezimiz ile medikal ve enerji kümemiz-
de yine ODTÜ var. Gazi Üniversitesi ile 
meslek yüksek okulunu birlikte hayata 
geçirerek, KOB ’lerin hizmetine sunduk. 

Ankara Üniversitesi ile birçok pro-
jede ortakl m z bulunuyor. 

Çankaya Üniversitesi ile i  
ve in aat makineleri ve 
kümelenme konular nda 
projelerimiz var. At l m 
Üniversitesi’nin mühen-
dislik bölümlerinde yeni 
projeler yap yoruz. Gül-

hane Askeri T p Akademisi 
(GATA) Medikal Kümemi-

zin payda lar  aras nda yer al -

yor. Ba kent Üniversitesi, medikal kü-
memizin içerisinde bulunuyor. Bilkent 
Üniversitesi’nin Endüstri Mühendisli i 
ile sanayi i birli i konusunda irtibatlar -
m z sürüyor. TOBB Üniversitesi ile enerji 
ba ta olmak üzere birçok alanda çal ma-
lar m z var. Yeni kurulan üniversitelerin 
birço u ile de projeler gerçekle tiriyo-
ruz. Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin 
savunma ve havac l k kümesiyle ili ki-
lerini geli tirmeye çal yoruz. Y ld r m 

Beyaz t Üniversitesi ile yeni çal malar 
ba lat yoruz. Özel Fatih Üniversitesi ve 
Hacettepe Üniversitesi ile de yürüttü ü-
müz projeler bulunuyor. Sadece Ankara 
de il, Ankara d ndaki üniversitelerle de 
savunma, medikal, i  in aat makineleri, 
yenilenebilir enerji, mesleki e itim gibi 
konularda çal malar yürütüyoruz. Üni-
versiteleri yak ndan takip ederek i bir-
liklerini geli tirmek ve bunlardan model 
olu turmay  hede  iyoruz.”

“Ostim, üniversite sanayi i birli inin merkezidir”
OST M’de bir dernek ba kan n n “Üniversiteler Ostim’in 

yolunu bile bilmiyor” aç klamalar na Ostim Yönetimi ve 

üniversite çevrelerinden tepki geldi. Ankara’daki tüm 

üniversitelerle i birli i yap ld n  bildiren Ostim OSB 

Yönetimi, yap lan n talihsiz bir aç klama oldu unu bildirdi.

ODEM’den ngilizce e itimi

Ostim Dan manl k ve E i-
tim Merkezi, drama tek-
ni i ile verdi i ngilizce 

E itimleriyle ki iye al lagelmi-
in d nda bir ö renim imkan  

sunuyor. Kur ve s n f sistemi ol-
madan, kitap kullanmadan, 50 
saat gibi k sa bir sürede verilecek 
e itim sonunda kat l mc  sanayi-
cilerin yurtd ndan gelen misa-
 rlerini a rlayabilecekleri bir dil 

bilgisi seviyesine ula malar  he-
de  eniyor. Özellikle ihracat yapan 

 rmalar n ihtiyaç duymas  sonucu 
aç lan e itimlerde, kat l mc lar n 
özellikle pratik dil bilgilerini art-
t rmak hede  eniyor. 

Bilgi ve ileti im için;
385 73 13 numaral  telefonu
arayabilirsiniz.
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Üniversite Sanayi birli i Mer-
kezleri Platformu (ÜS MP) Yü-
rütme ve cra Kurullar  OST M 

OSB yönetim merkezinde bir araya gel-
di. Yürütme kurulu ba kanl n  Prof. 
Dr. Hamit Serbest’in yapt  ÜS MP,  
OST M’deki toplant s nda 2012 y l nda 
stanbul’da Sabanc  Üniveristesi’nde 

düzenlenecek olan “Üniversite ve Sana-
yi birli inin Yönetimi” konulu kong-
renin taslak program n  görü tü.

 Toplant ya ODTÜ, Sabanc  Üni-
versitesi, Fatih Üniversitesi, Anadolu 
Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Uluda  
Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Ba-
l kesir Üniversitesi, Bilkent Üniversite-
si gibi üniversitelerin ö retim üyeleri ve 
bu üniversiteler bünyesindeki üniversite 
sanayi i birli i merkezleri yöneticileri 
ile Türkiye Teknoloji Geli tirme Vakf  
(TTGV), Ankara Sanayi Odas  (ASO), 
Ege Bölgesi Sanayi Odas  (EBSO), Orta 
Anadolu hracatç lar Birli i (OA B) 
, Seramik Ara t rma Merkezi (SAM), 
OST M Ara t rma Geli tirme Merkezi 
(ODAGEM) gibi kurulu lar n temsilci-
leri kat ld . 

 Yürütme Kurulu toplant s nda ayr -
ca üniversite sanayi i birli i merkezleri 
platformunun kongreleri için haz rl k ve 
uygulama esaslar , ÜS MP’in tüzel ki i-
lik olmas na ili kin öneriler ve yeni icra 
kurulunun olu turulmas  da de erlendi-
rildi. 

Üniversite sanayi i birli i ulusal 
kongresi Sabanc  Üniversitesi’nde

 ÜS MP taraf ndan organize edilen 
üniversite sanayi i birli i ulusal kong-
relerinin 4.sü 2012 y l nda 21-22 Ha-
ziran tarihlerinde stanbul’da Sabanc  
Üniversitesi’nde yap lacak. “Üniver-
site ve sanayi i birli i sürecinin yöne-
timi” ba l  ile düzenlenecek kong-
reye Bilim Sanayi ve Ticaret Bakan  
Nihat Ergün de kat lacak. Kongrenin 
taslak program ndan edinilen bilgiye 
göre kongrede; ‘stratejik Ar-Ge yöne-
tim süreçleri’, ‘performans yönetimi’, 
‘entelektüel varl k yönetimi’, ‘sanayi 
ve üniversite beklentileri’, ‘arayüz-
lerin rolü’, ‘arayüz yönetimi’, ‘kamu 
yönetiminin rolü’, gibi ba l klarda çok 

say da bildiri ve konu ma yer alacak. 

Yeni yürütme 
kurulu da belirlendi

 Fazilet Vardar Sükan (EB LTEM), 
Hasan Mandal (REF/SABANCI), Y l-
maz Kayaaslan (ASO), Mithat Ertu  
(ODAGEM), Hamit Serbest (Ada-
na ÜSAM), Alpagut Kara (SAM), 
Mehmet Zaim (TEK M LTD), Orhan 
Ayd n (OST M OSB), Atila Yücel 
(EBSO).

ÜS MP Nedir?

 Üniversite – Sanayi birli i Mer-
kezleri Platformu, TÜB TAK ÜSAM 
Program  kapsam nda faaliyete ba la-
m  olan ve bugün farkl  kimliklerle 
varl k gösteren Adana ÜSAM (Adana 
Üniversite – Sanayi Ortak Ara t rma 
Merkezi Derne i ve Ar-Ge ktisadi 

letmesi), B YOMEDTEK (Biyome-
dikal Teknolojiler Merkezi Derne i), 
ODAGEM (OST M Ortado u le-
ri malat Sistemleri ve Teknolojileri 
Ar-Ge Merkezi A. .), SAM (Seramik 
Ara t rma Merkezi A. .), TTV (Türk 
Tekstil Vakf ) taraf ndan kurulmu -
tur.

 Platformun amac  ülkemizde 
üniversite-sanayi i birli i sorunlar  
üzerinde görü  al veri inde bulun-
mak, etkin ve verimli bir ekilde yü-

rütülmesini sa lamak üzere öneriler 
geli tirmek, bu önerilerin gerçekle -
tirilmesi yönünde çaba sarf etmek ve 
gerekli giri imlerde bulunmakt r. Ay-
r ca, bugüne kadar yapt klar  faaliyet-
ler sonucu kazand klar  deneyimleri 
korumak, payla mak ve yayg nla t r-
makt r. Üniversite – sanayi i birli i 
konusunda faaliyet gösterecek yap la-
r n kurgulanmas  için ilgili kurumlar 
nezdinde (TTGV, TÜB TAK, KOS-
GEB, vb.) güçlü bir ekilde giri imde 
bulunulmas , böylece yarat lan i bir-
li i kültürünün yay lmas  ve benzeri 
yap lar n kurulmas na yard mc  olmak 
veya öncülük etmektir. Ülkenin Ar-Ge 
politikalar n n belirlenmesine katk  
yapmas , ileri teknoloji geli tirmeye 
yönelik ulusal ve uluslararas  proje-
lerin olu turulmas  gibi konular da 
amaçlar  aras ndad r.

ÜS MP 2012 ulusal kongresine haz r
 Üniversite sanayi i birli i konusunda Türkiye’deki 

üniversite sanayi i birli i merkezleri taraf ndan kurulan 
ÜS MP,  2012 y l nda yapaca  ulusal kongrenin 

haz rl klar na devam ediyor. ÜS MP Yürütme Kurulu kongre 
haz rl klar  ve di er gündem maddelerini isti are etmek 

üzere son toplant s n  OST M OSB’de yapt . 

Ayl k Finans Dünyas  dergisinin 
Ekim ay  say s n n ba l n  
görünce dergiyi sat n ald m. 

Ba l k çok ilginç geldi. Uluslar aras  
Yat r mc lar Derne i Ba kan  zzet 
Karaca n n her ithal ürüne yerli 
üretimle yan t vermeliyiz sözü derginin 
kapa nda büyük puntolarla verilmi ti. 
zzet Karaca ile yap lan röportaj  büyük 
bir dikkatle okudum. Türk ekonomisi 
ve reel sektörle ilgili çok çarp c , 
insan  dü ündüren bilgiler vard . zzet 
Karaca’n n “ Türkiye’nin 70 cent e (sent) 
muhtaç oldu u dönemde üretti imiz 
Anadol marka otonun üzerindeki bine 
yak n parçadan sadece ikisi yabanc yd . 
Yokluk y llar nda Türkiye o günlerde çok 
güzel bir yan sanayi olu turmu tu. Oysa 
bugün, üretilen otomobillerin d ar dan 
ald  parça say s  ikiden çok daha fazla. 

te bunu kabullenemiyorum” sözleri 
beni çok etkiledi.

 Gerçekten de öyle de il mi? 
Bak n z D  Ticaret rakamlar na. Her 

1 $ l k ihracat m z n kar l nda 2$ l k 
ithalat yapm z. Y llard r d  ticaret 
aç  veriyoruz ve ithalat m z her y l 
ihracat m z n 2 kat  gerçekle iyor. 
Dolay s yla cari aç k art yor ve 
ekonomimizin k rm z  çizgisi haline 
geliyor. Her ekonomik s k nt da kriz 
korkusu ile ya ama a ba l yoruz. thal 
ederek iç pazarlarda tüketti imiz ürünler 
nedeniyle, baz  ülkeler için Türkiye 
önemli bir Pazar konumuna geldi. Biz 
de o ülkelere üretim fazlam z bulunan 
ürünleri satamaz m y z? Dünyadaki 

tüm ülkeler birbirine muhtaç durumda. 
Türkiye ise kendi kendine yetebilecek 
ender ülkelerden biri. Ancak üretimde 
yeterli ata  bir türlü yapam yoruz. Türk 
ekonomisini ayakta tutan üretim ve 
ihracat potansiyeli olan ürünler tespit 
edilmeli ve bu ürünlerin üretimine a rl k 
verilmelidir. Türkiye bütün imkânlar n  
üretimin artmas  için kullanmal , te vik 
tedbirleri üretime yönelik seferber 
edilmelidir. Türk insan  sahip oldu u 
ekonomik de erlerin fark na vard kça 
özgüven sahibi olur. Bireysel mutlulu un 

gerçekle mesinin en önemli artlar n n 
ba nda üretim yapmak gelir. Üretim 
bireye psikolojik olarak haz verir. Üretim 
bireye kendine güven ve i e yarama 
duygusu, sosyal statü, sayg nl k ve sosyal 
ili ki kurma imkân  sa lar. Türkiye 
topyekûn bir üretim seferberli ine 
giri melidir. Parola üretim, üretim yine 
üretim olmal d r.

 Ne kadar çok üretirsek o kadar çok 
ihracat yapar z. Türkiye 2012 y l na 
bir üretim ve ihracat seferberli i ile 
girmelidir. Büyük Devlet olman n, 
bölgesinde lider devlet olman n tek yolu 
üretime a rl k vermekten geçer.

 Bir Çin Atasözü ile yaz m  bitirmek 
istiyorum. “ Fakir birisine bal k verirsen, 
o gün karn n  doyurur. Fakat bal k 
tutmay  ö retirsen her gün doyar ve 
hayat  kurtulur”

velisaritoprak@
gm

ail.comVeli SARITOPRAK

Üretim-Üretim
Yine Üretim

AOSB - Üniversite 
birli i 

Üniversite - sanayi i birli i 
için bugüne kadar birçok gi-
ri im gerçekle tirilirken, bu 

konuda bir ad m da zmir Atatürk Or-
ganize Sanayi Bölgesi (AOSB) att . 
" AOSB Sanayicileri&Üniversite 
Akademisyenleri Bulu uyor" adl  
organizasyonda, zmir'in 7 farkl  
üniversitesinden 35 akademisyen 
ile bölgenin 25  rmas n n temsil-
cileri AOSB'de ikili görü meler 
gerçekle tirdi. Organizasyonun 
aç l  konu mas n  yapan AOSB 
Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uysal, 
üniversite-sanayi i birli inin sür-
dürülebilirli inin, yenilikçi ürünler 
üreterek ihracat  art rman n yüksek 
cari aç n kapat lmas nda anahtar 
bir role sahip oldu unu belirtti.
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Ankara Sanayi Odas ’n n yurt 
d ndan gelen ticari heyetleri, 
yerli  rmalar ve sanayicilerle 

bulu turmaya devam ediyor. Bu etkin-
likler kapsam nda Türkiye’ye gelen 
Rusya Yaroslavl Bölgesi Vali Yard m-
c s  öncülü ündeki i adamlar  heyeti, 
bölgelerinde kurmay  planlad klar  sa-
nayi bölgesine yat r mc  çekebilmek 
için yürüttükleri görü meler kapsa-
m nda OST M OSB yönetimini ziyaret 
ettiler. Rusya Federasyonu Yaroslavl 
Bölgesi Vali Yard mc s  El  mor Igor, 
Valilik Yap  leri Müdürü Zhuchkov 
Victor, Ekonomi Geli tirme Müdürü 
Tamarov Boris, otomobil yedek parça 
lojisti i ve sat , in aat malzemeleri 
üretimi ve konut imalat  alanlar nda 
çal an  rma temsilcilerinin yer ald -

 heyet, OST M’in kurumsal yap s  
ve yönetim ekli konusunda bilgi al-
d lar. Heyet ayr ca toplant ya kat lan 
OST M’li  rma temsilcileriyle de ikili 
görü meler yapma imkân  buldu. 
Kendi bölgelerinin oto yedek parça, 
makine, kimya ve in aat alanlar nda 
geli mi  bir sanayiye sahip oldu unu 
söyleyen yetkililer, bu alanlarda yat r m 
yapmak isteyen sanayicileri bölgelerin-
de görmek istediklerini dile getirdiler. 
Kurmakta olduklar  sanayi bölgesin-
de özellikle küçük ve orta i letmeleri 
geli tirmeyi istediklerini belirten yet-
kililer, bu sebeple bünyesinde birçok 
küçük i letmeyi bar nd ran OST M’in 
yap s n n kendilerine iyi bir örnek ola-
ca n  söylediler.
“Rusya için sadece mü teri olarak kal-
mamal y z”
 OST M OSB Ba kan  Orhan Ay-
d n da sözlerine Rusya’n n Türkiye 
için çok önemli bir ticari partner ol-
du unu söyleyerek ba lad . OST M’in 
Türkiye’deki sanayi bölgeleri aras nda 
farkl  bir konsepte sahip oldu unu söy-
leyen Ayd n, OST M’deki i letmele-
rin mikro ölçekte oldu unu, birlikte i  
yapma kültürünün yayg n oldu unu ve 
bu anlamda Rus yetkililerin kurmay  
planlad klar  bölge için iyi bir model 
olu turdu unu belirtti. Ayd n sözle-
rini öyle sürdürdü: “Co ra   olarak 
çok yak n m zda olan ve bilim tekno-
loji olarak belirli bir düzeye sahip olan 
Rusya ile  rmalar m z  bulu turmay  
çok önemsiyoruz. Bizi çok üzse de ka-
bul etmeliyiz ki, ülkemiz henüz kendi 
enerji kaynaklar n  yani rüzgâr n , gü-
ne ini, suyunu kullanarak enerjisini 
üretemiyor. Biz bu anlamda Rusya’n n 
en büyük mü terilerinden biriyiz fakat 
sonsuza kadar mü teri konumunda kal-
mamal y z. Bizler iki taraf n da kaza-

naca  do ru sistemler kurarak, kar -
l kl  kazanç sa layacak ekilde ticaret 
yapmal y z. Sizden ald m z en büyük 
ürün olan do algaz kar l nda en az 
%75 offset yap p bizim de sizlere itha-
lat yapmam z gerekti ini dü ünüyoruz. 

Ruslar da yat r m bekliyor
 Rusya Yaroslavl Bölgesi Vali Yard mc s  

öncülü ündeki i adamlar  heyeti, bölgelerinde 
kurmay  planlad klar  sanayi bölgesine yat r mc  

çekebilmek için yürüttükleri görü meler kapsam nda 
OST M OSB yönetimini ziyaret ettiler. 
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OST M’li sanayiciler ve i adam-

lar  bu kez kan ba  konusun-

da güç birli i yapt . Bölgedeki 

 rma sahipleri, yöneticileri ve çal anlar  

Van depreminde yaralanarak tedavi gören 

vatanda lar ile terörle mücadele s ras nda 

yaralanan güvenlik mensuplar  için kan 

verdiler.  

 OST M Sanayici adamlar  ve Yöne-

ticileri Derne i (ORS AD) K z lay ile kan 

ba  kampanyas  düzenledi. Yenima-

halle Kaymakam  Meftun Dall , OST M 

OSB Ba kan  Orhan Ayd n, OST M OSB 

Müdürü Adem Ar c , OSB Yönetim Ku-

rulu Üyeleri, Birim Müdürleri, ORS AD 

Ba kan  Özcan Ülgener, ORS AD Yöne-

tim Kurulu Üyeleri, bölge sanayicileri ve 

çal anlar kat ld . 

 ORS AD idare merkezindeki kampan-

ya için konu an ORS AD Yönetim Kurulu 

Ba kan  Özcan Ülgener, “Van depremin-

de hayat n  kaybedenlere Allah’tan rahmet 

diliyorum. Yaral  olup tedavi görenlere de 

acil ifalar diliyorum. Ülkemizin neresin-

de olursa olsun her an hepimizin kar -

la aca  afetler ve kazalar vard r. Millet 

olarak dayan ma içinde olmal y z. Top-

lanan kanlar K z lay kurumumuz arac l  

ile ilgili ihtiyaç sahiplerine ula t r lacakt r. 

Üyelerimize, Ostim OSB yönetimine ve 

bölge KOB ’lerine gösterdikleri yo un il-

giden dolay  te ekkür ederiz” dedi.

OST M Van için kan ba lad

 zmir’de 11 y ld r çözüm bekleyen Kemalpa a 
ilçesindeki sanayi bölgesinin Islah Organize Sanayi 

Bölgesi (OSB) ilan edilmesi halinde bölgede ilk etapta 
60 fabrikan n yat r m na ba lanaca , istihdam n 50 

binin üzerine ç kaca  belirtildi. 

Tokat merkeze ba l  Killik köyü 
mevkiinde Eksim Yat r m Holding 
taraf ndan hayata geçirilen proje kap-

sam nda 16 rüzgârgülünün montaj  tamam-
land . 8 adet rüzgârgülünde resmi olarak 
enerji üretimine ba lan rken, kas m ay  or-
talar nda tüm rüzgârgüllerinin devreye gire-
rek enerji üretmesi bekleniyor. Türkiye’nin 
yenilenebilir enerji kaynaklar n n geli me-
sine önemli katk  sa layacak rüzgâr enerjisi 
yat r mlar ndan Killik RES projesi yakla k 
olarak 42 milyon euroya mal olurken, 3’er 
kanatl  16 rüzgârgülünün y lda 40 megavat 
elektrik üretmesi planlan yor.

 PEM Enerji antiye e   Sami Uyan, 
RES’lerden üretilen elektri in 18 kilometre-
lik trafo hatt  ile Tokat OSB’den ülke a na 
ba land n  söyledi. Ba lant lar  biten tür-
bin grubundan 8’inin resmi olarak 13 Ekim 
tarihi ile birlikte bakanl k kabulü yap larak 
ülke ekonomisine kazand r ld n  belirten 
Uyan, Tokat’ n çevreye zarar vermeden 
üretilen temiz enerji ile böylece tan m  ol-
du unu kaydetti. Uyan, “Almus Baraj ’n n 
ö rendi imiz kadar yla 27 megavat kurulu 

gücü var. Bizim projemiz 40 megavat ku-
rulu güce sahip. Bununla da Tokat’ n yüzde 
80 enerjisini kar layabilecek kapasitede. 
Tamamen yenilenebilir enerji kaynaklar n  
kullan yoruz. Çevreye duyarl  bir proje. Bu-
nun yan nda, Tokat ve çevresindeki illerde 
yap lacak bu tür yat r mlar n istihdama katk  
sa lad n  dü ünüyoruz” dedi.

 Her bir kanat a rl  11 ton olan 25 
metre uzunlu undaki 3’er kanatl  80 metre 
yüksekli indeki RES’lerin ehir merkezin-
den görünebildi ini ifade eden Uyan, proje 
çal malar  s ras ndan yöre halk n n olumlu 
yakla t n  kaydetti. HES ile RES’in mu-
kayese edilemeyece ine dikkat çeken Uyan, 
“RES, rüzgâr n pürüzsüz oldu u yerlerde 
yap l r. HES’ler ise akarsular, ormanl k ve 
ye il alanlarda yap l yor. RES’te ise proje 
çal ma alan nda eski ile yenisi aras nda çok 
fazla bir fark olmuyor. Kayaç bir zeminde 
bu çal may  yapt k. RES projelerinin oldu-
u yerler, hayvanc l n oldu u yerler” diye 

konu tu.

 Elektrik Mühendisi Abdülhadi Çiftçi ise 
bölge halk n n RES’le ilgili bilgilendirildi i-
ni ve bu anlamda olumlu tepkiler ald klar -
n  ifade ederek, “HES’lerde bunlar tahmin 
ediyorum ihmal ediliyor. RES projelerinde 
ayn  ey var. Bizler çevreye dikkat ediyoruz. 
Köylüler de çevreye zarar  olmad n  gör-
dü ü zaman tepkisi farkl  oluyor” eklinde 
konu tu.

zmir’de ulusal ve uluslararas  
irketlerin üretim tesisi yat r m-

lar n n bulundu u Kemalpa a’da 
imar plan  sorunlar  nedeniyle tüzel 
ki ili i iptal edilen OSB’de sorun-
lar n çözümünde son a amaya ge-
lindi. Kemalpa a Belediye Ba kan  
R dvan Karakayal , 285 fabrikan n 
bulundu u bin 300 hektarl k sanayi 
bölgesinin bir “gecekondu sanayi 
bölgesi” oldu unu, 1970’li y llar-
dan bu yana mevzi imar planlar y-
la ve ilçe belediyelerinin yapt  
planlarla büyüyen bölgenin y llar 
içinde bürokratik olarak bir açmaza 
sürüklendi ini dile getirdi. Bu ko-
nuda geçmi te yerel yöneticilerle, 
sanayiciler aras ndaki tart malar n 
sorunlar  içinden ç k lmaz hale ge-
tirdi ini, konunun yarg ya ta nma-
s yla da OSB tüzel ki ili inin orta-
dan kalkt n  anlatan Karakayal , 
göreve geldikten sonra bu sorunun 
çözümü konusunda yap c  bir tutum 
sergilediklerini, ilçede istihdam 
yaratan, ekonomiye katk  sa layan 
tesislerin önünü açmak için sanayi-
cilerle i birli i içinde çal t klar n  
söyledi. Bu kapsamda Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanl n n benzeri 
sorunlar  ya ayan organize sanayi 
bölgeleri için ç kard  Islah OSB 
yönetmeli inin, çözümün kap s n  
aralad n  dile getiren Karakaya-

l , valilik bünyesinde olu turulan 
Islah OSB komisyonunun çal ma-
lar na ba lad n  belirtti. Karaka-
yal , u bilgileri verdi: Bakanl n 
Kemalpa a’y  Islah OSB olarak 
onaylamas n n ard ndan bölgenin 
tüzel ki ilik kazanmas yla parselas-
yona ba lanacak. Ard ndan beledi-
ye olarak yeni yat r mlar için ruhsat 
vermeye ba layaca z. Islah OSB 
ilan yla 1 y l içinde yeni yat r mlar 
ruhsatlar n  almaya ba layacak. u 
anda 60’a yak n irket yat r m için 
bu sürecin tamamlanmas n  bek-
liyor. Aralar nda P nar Et gibi fir-
malar n da bulundu u büyük ulusal 
gruplar n önümüzdeki y ldan itiba-
ren yeni tesis yat r mlar na ba la-
mas n  bekliyoruz.”

Rüzgârgülleri
dönmeye ba lad  

Yat r mc lar slah 
OSB’yi bekliyor 

 Tokat’ta, Rüzgâr 
Elektrik Santralleri 

(RES) Projesi 
kapsam nda temiz 

enerji üretimine resmen 
ba land

OST M OSB Ba kan  Orhan Ayd n ve OST M OSB Ba kan  Orhan Ayd n ve 
OSB Müdürü Adem Ar c  da kan ba nda bulundu.OSB Müdürü Adem Ar c  da kan ba nda bulundu.

Kemalpa a Belediye Ba kanKemalpa a Belediye Ba kan
R dvan Karakayal ,R dvan Karakayal ,



KASIM 2011ORGAN ZE SANAY  GAZETES 19

Yabanc  sermayeli yat r mlar n 
ülkemize çekilmesi konusu 
y llard r ekonomi gündeminin üst 

s ralar nda. Son duruma bak ld nda 
Türkiye’ye gelen yabanc  sermayeli 
yat r mlar n toplam tutar nda kayda de er 
bir dü ü  var. Oysa 2007 y l  bu anlamda 
‘muhte em’ bir y l olmu tu. O y l ülkemize 
giren sermayenin toplam tutar  22 milyar 
dolar  a m t . Bu büyük tutar n gerçekte 
ülkenin sermaye stokunu artt rmayan el 
de i tirmelere dayand n  ve özellikle de 
kamu mülkiyetindeki büyük kurulu lar n 
ya da özel bankalar n yabanc  çokuluslu 
irketlere sat lmas ndan kaynakland n  

hat rlars n z.
Say lara daha yak ndan bakal m: 

Türkiye’ye 2010 y l nda gelen yabanc  
sermaye tutar  bir önceki y la (2009’da 
8,4 milyar dolar) göre %8,3 art la 9,1 
milyar dolara ula t . Fakat bu tutar 
2007’deki 22 milyar dolarl k rekor giri le 
k yasland nda, belirgin bir geli me 
olmad  görülüyor. Türkiye’ye gelen 
yabanc  sermayenin dikkat çekti i sadece 
üç y l var: 2006 (20,2 milyar dolar), 2007 
(22 milyar dolar) ve 2008 (19,5 milyar 
dolar). Bu y llar n özelli iyse hem Türk 
Telekom gibi büyük çapl  özelle tirmelerin 
hem de özellikle banka sat lar  gibi özel 
sektörde büyük hacimli el de i tirmelerin 
bu y llarda ya anmas . Dolay s yla, rekor 
düzeylere ula an yabanc  sermaye giri leri 

de asl nda yeni yat r mlara dayanm yor. 
Dolay s yla, yabanc  sermaye az ya da 

çok geliyor gelmesine ama bu, mevcut 
sermaye stokunda art  yaratm yor. 
Çünkü asl nda daha önce yerli irketlere 
ya da devlete ait olan varl klar yabanc lar 
taraf ndan sat n al n yor. Elbette, bu tür 
giri lerin de türlü katk lar sa layabilece i 
ileri sürülebilir. Fakat bu konuda ‘büyük 
gürültü’ kopart l yorsa, ülkeye giren 
yabanc  sermayenin üretkenli ine ya 
da ülkenin toplam sermaye stokuna 
ne katt na bakmam z gerekmez mi? 
Benzer ekilde, teknoloji transferine 
veya genel olarak yabanc  sermayenin 
geldi i alanlarda eldeki bilgi birikimine ne 
eklendi ini de merak etmeliyiz, de il mi?

Peki, ne oldu da o y llarda böylesine 
i tahla Türkiye’ye yönelen yabanc  
yat r mc lar sonraki y llarda ayn  ilgiyi 
göstermediler? Bu durumu 2007’den 
itibaren, özellikle Bat l  ülkelerde 

yo unla an küresel finansal krizin etkilerine 
ba lamak mümkün görünse de konuyu 
sadece bu dar kal p içine hapsetmenin 
do ru olmayaca  aç k.

Belki de en önce, u soruyu sormal y z: 
Yeni üretken yat r mlar yapmak isteyen 
veya görece ileri teknolojiye dayanan 
ve daha büyük katma de er üretme 
potansiyeline sahip yat r mlar hangi 
co rafyalar  tercih ediyor? Bu sorunun 
cevab  ayn  zamanda, “Türkiye ne yaparsa 
ve nas l yaparsa ‘nitelikli ve yeni’ yabanc  
sermayeli yat r mlar  çekebilir” sorusunun 
da cevab  olacakt r.

Bu sorunun cevab  Türkiye’nin özellikle 
“altyap s n ” yak ndan ilgilendiriyor. Evet, 
elbette makroekonomik istikrar, örne in 
fiyat istikrar  da yabanc  irketler için önem 
ta yor. Fakat bunlar n ötesinde bak lmas  
gereken çok önemli hususlar n mevcudiyeti 
gözden kaçmamal . Örne in bir ülkedeki 
“insan yap s  varl klar” n miktar ve kalitesi 

makroekonomik istikrardan belki çok 
daha önemli. Çokuluslu irketler ‘yat r m 
yeri kararlar n ’ verirlerken, konuya iki 
a amal  olarak yakla yorlar: lk a amada 
makroekonomik de i kenlerle birlikte, 
yat r m ve kambiyo mevzuat n n serbesti 
derecesi gibi hususlar  de erlendiriyorlar. 
Sonraki ve belki de çok daha önemli olan 
ikinci a amadaysa, potansiyel yat r m 
ülkesindeki ‘insan yap s ’ varl klar n 
niteli ine bak yorlar.

Belirtti im gibi Türkiye’ye yabanc  
sermaye giri i Türkiye’nin “altyap s n ” 
çok yak ndan ilgilendiriyor. Sadece fiziksel 
altyap s n  de il, be eri ve kurumsal 
altyap s n  da. Ba ka bir ifadeyle, Türkiye 
yurt d ndan “nitelikli yeni yat r m” 
çekebilmek için hem fiziksel altyap s n  
iyile tirmek hem de nitelikli i gücü yeti tirip, 
i  yapma al kanl klar n  iyile tirmek 
zorunda. 

Kentle me sorunu da konumuzun ba l  
ba na içinde. Örne in, Ankara’n n ve 
ç Anadolu Bölgesi’nin daha çok yat r m 
ve yabanc  sermaye çekebilmesi bölgeyi 
di er büyük kentlere ba layan demiryolu, 
havayolu ve karayolu ba lant lar n n 
durumuna veya Ankara’n n bir ya am alan  
olarak çekicili ine ba l . Bunlar n yan  s ra 
kentte ya ayan i gücünün niteli i ve ald  
e itimin kalitesi kilit durumda tabii. Bu 
son nokta çok önemli, çünkü nitelikli i ler 
nitelikli ve yarat c  insanlar  gerektiriyor!  

em
in.akcaoglu@

ieu.edu.trEmin AKCAO LU

Yabanc  sermaye
nereye gider?

Adana Hac  
Sabanc  Or-
ganize San-

ayi Bölgesi (AOSB) 
Ba kan  Bekir Sütçü, 
son 8-10 y lda y ld z  
parlayan bölgede 
geçen y l gerçekle en 
rekor büyümenin bu 
y l da devam etti ini 
belirterek, “Büyü-
mede yeni bir rekora 
haz rlan yoruz” dedi. 
Sütçü, Adana-Ceyhan 
D-400 Karayolu 
yak n ndaki, bin 
590 hektar alanda 
1984’de temeli at lan 
AOSB’nin, co rafi 
konumu, karayolu, 
demiryolu ve havayolu 
ula m na yak nl  ile 
Türkiye’nin yat r m 
için en önemli cazibe 
merkezlerinden birisini 
olu turdu unu, bölge 
yönetimi olarak, bu 
avantajlar  yöre ve 
ülke ekonomisine en 
iyi ekilde kazand rma 
çabas nda olduklar m 
bildirdi. Bölgede 
doluluk oran n n yüzde 
78’i buldu unu, 323 
tesisin üretimde, 26 

i letmenin in aat 
a amas nda, 43 
firman n da proje 
safhas nda oldu unu 
belirten Sütçü, 
AOSB’de özellikle son 
8-10 y lda istikrarl  
bir büyümenin dik-
kati çekti ini vur-
gulayarak, “Elektrik 
tüketiminde geçen y l 
yüzde 38 olan art  bu 
y l da devam ediyor. 
Elektrik, do algaz ve 
su tüketim rakamlar  
sanayi bacalar n n 
yo un bir ekilde 
tüttü ünün kan t d r” 
dedi. Sütçü, bölgede, 
2000 y l nda 6 bin 
23 metreküp olan su 
tüketiminin geçen y l 
10 bin 644 metreküpü 
buldu unu, bu y l n 8 
ayl k döneminde ise 
6 bin 901 metreküp 
oldu unu belirtti.

AOSB büyümede 
yeni rekora 
haz rlan yor 
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Türkiye Finans ile slam Kalk nma 
Bankas  aras nda 75 milyon dolar 
tutar nda KOB ’lere yönelik Pro-

je Finansman kredi anla mas  imzaland . 
Üretim ve istihdam  artt rmak amac yla 
uygulanacak kredi program  slam Kal-
k nma Bankas  taraf ndan üye ülkeler ara-
s nda Türkiye Finans ile gerçekle tirecek.

 Türkiye Finans Kat l m Bankas ’ndan 
yap lan aç klamaya göre, Türkiye Finans, 
slam Bankas  ile yapt  75 milyon dolar-

l k proje  nansman kredi sözle meleriyle 
en uzun krediye imza att . slam Kalk nma 
Bankas ’n n üretim ve istihdam  artt rmak 
için uygulayaca  yeni program çerçeve-
sinde ilk defa Türkiye’de uygulanacak bu 
program kapsam nda Türkiye Finans’ n 
kulland  kredi için düzenlenen imza 
törenine Türkiye Finans Genel Müdürü 
Derya Gürerk ve slam Kalk nma Bankas  
Ba kan  Dr. Ahmad Mohamed Ali kat l-
d .

 slam Kalk nma Bankas  ile yap lan 
kredi anla mas n  Türkiye’ye ve Türki-
ye Finans’a güvenin bir göstergesi ola-
rak de erlendiren Türkiye Finans Genel 
Müdürü Derya Gürerk, “ slam Kalk nma 

Bankas ’n n yeni program  kapsam nda 
al nan ilk ve en uzun vadeli krediye imza 
atm  olmam z, Türk bankalar n n ulus-
lararas  gücünü ve itibar n  göstermesi 
aç s ndan büyük önem ta yor. mzalanan 
sözle me ile Türkiye Finans üretim ve is-
tihdama katk da bulunan sektörlerde faali-
yet gösteren küçük ve orta boy i letmelere 
ihtiyaçlar  olan yat r m kredisini uygun 
maliyet ve artlarda sunabilecek” dedi. 
Gürerk, mü terilere makina, ekipman ve 
sabit varl klar n al m , imalat ve in aat  
için 2 y l ödemesiz olmak üzere toplam 5 
y l vadeli, uygun maliyetli yat r m kredisi 
kulland rabileceklerini aç klad .

 slam Kalk nma Bankas  Ba kan  Dr. 
Ahmad Mohamed Ali ise, Türkiye Finans 
ile imzalad klar  kredi sözle mesinin üre-
tim ve istihdama yönelik uygulamaya al-
d klar  program n ilk ürünü oldu unu ve 
anla man n Türkiye’de imdiye kadar 
yapt klar  en uzun vadeli kredi  nans-
man  oldu unu ifade etti. Ali, “Türkiye 
güçlenen ekonomisi ve siyasi istikra-
r yla küresel piyasalarda her geçen gün 
daha da önemli bir konuma yükseliyor. 
slam Kalk nma Bankas  olarak bu geli-

imi yak ndan takip ediyoruz ve geli en 
Türkiye’nin küresel ekonomik kriz süre-
cinde yat r m için en güvenli limanlardan 
biri oldu unu dü ünüyoruz. Bu sebeple 
Türkiye Finans ile imzalad m z uzun 
dönemli kredi  nansman sözle mesi bu 
öngörümüzün göstergesi niteli indedir” 
dedi.

Küçük ve orta boy  rmalara 1 ile 
10 milyon dolar aras nda kredi

 slam Kalk nma Bankas  ile imzalanan 
kredi anla mas  çerçevesinde Türkiye Finans, 
üretim ve istihdama katk da bulunan sektör-
lerde çal an küçük ve orta boy  rmalara 1 
ile 10 milyon dolar aras nda kredi kulland -
rabilecek. Bu kapsamda, kredilerde ödemesiz 
dönemin bitiminden sonra kredi geri ödeme-
lerine 6 ayl k taksit yap labilecek.

KOB ’lere proje kredisi geliyor
 Türkiye Finans ile slam Kalk nma Bankas  aras nda 75 milyon dolar 

tutar nda KOB ’lere yönelik Proje Finansman kredi anla mas  imzaland . 
Türkiye Finans’ n ald  bu kredi ayr ca Kat l m Bankalar  aras nda bugüne 
kadar al nan en uzun vadeli kredi olma özelli ini ta yor.

Antalya Büyük ehir Belediyesi, 
Ulusal Fotovoltaik Teknoloji 
Platformu (UFTP) ile Antalya 

Ticaret ve Sanayi Odas  (ATSO) i bir-
li iyle ATSO’da “Güne  Kentler Çal -
tay ” düzenlendi. Çal tay n aç l nda 
konu an Antalya Büyük ehir Belediye 
Ba kan  Prof. Dr Mustafa Akayd n, yap-
t klar  çevreci projeleri anlatt , yapacakla-
r  projelerle ilgili de müjde verdi. Ba kan 

Akayd n, yenilenebilir enerji kaynakla-
r n n kullan m  konusunda Türkiye’yi 
ba ar l  bulman n mümkün olmad n  
söyledi. Türkiye’nin güne  enerjisi zengi-
ni ülkelerden biri olmas na ra men ener-
jinin kullan m nda geride olmas n n kabul 
edilebilir bir ey olmad n  kaydeden 
Akayd n, “Dünyada da bu konuda yap l-
m  üretimler belki çok ileride de il ama 
bizden fersah fersah öndeler” dedi. 
 Antalya Büyük ehir Belediyesi’nin 
güne  enerjisi konusunda öncü rol oy-
nad n  vurgulayan Ba kan Akayd n, 
konu mas n  öyle sürdürdü: “Y llard r 
yenilenebilir enerji konusunda sesimizi 
duyurmaya çal rken bu enerjiyle ilgili 
yasa gecikmeli ve c l z olarak ortaya ç k-
t . Yani devletin verdi i 13 dolar cent’lik 
katk  bu üretimde çok te vik edici de il. 
Ama ben sanayicilerimizi kutluyorum. 
Bir patlama tarz nda bu konuyla ilgile-
niyorlar. Bu durumdan çok mutluyum. 
Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bir 
güne  panelleri üretim tesisi u puanda 
kuruluyor. Çok yak nda üretime geçecek. 
Sesimizi yüksek ç karmak zorunday z. 
Yani bütün sivil toplum örgütleri, sana-

yiciler, ülke severler sesimizi çok yüksek 
ç karmak zorunday z.” 
 Ba kan Akayd n, Japonya’daki fe-
laketten sonra Türkiye’nin neden hala 
nükleer enerji pe inde ko up, büyük bir 
hazine olan güne  enerjisini kullanmakta 
geri duru unu anlamakta güçlük çekti-

ini dile getirdi. Büyük ehir Belediyesi 
olarak Türkiye’de ilk defa Temiz Enerji 

ubesi’ni kurduklar na i aret eden Akay-
d n, bu ubenin çal malar yla Ekolojik 
Güne evi’ni kurduklar n  söyledi. Akay-
d n, öyle devam etti: “Buras  bir kültür 
evidir. Vatanda larda fark ndal k yarat-
mak hede  mizdir. Orada güne ten nas l 
elektrik elde edildi ini insanlara göste-
riyoruz. Bat  Akdeniz Ajans ndan yeni 
bir projemiz geçti. imdi Atatürk Kültür 
Park ’n n ayd nlatmas n  güne  enerji-
sinden sa lamay  planl yoruz. Örne in 
otobüs duraklar n n güne  enerjisiyle so-
utulmas , çöp kutular m z n güne  ener-

jisiyle so utulmas  gibi baz  projelerimiz 
var. Ayr ca yak nda Türkiye’nin ilk güne  
tarlas n  Antalya’n n At ksu Tesisleri’nde 
kurmay  planl yoruz. Bu konuda Dünya 
Bankas yla pazarl klar m z sürüyor, anla-
abilirsek icraata ba layaca z.

  Çevreci önemli bir projenin de müjde-
sini veren Ba kan Akayd n, Antalya’n n 
sera ve organik at klar n  kullanan bir kat  
at k projesinin ihalesini yak nda yapacak-
lar n  söyledi.

“Türkiye’nin ilk güne  tarlas n  kuraca z” 
 Antalya Büyük ehir Belediyesi, Ulusal Fotovoltaik Teknoloji 

Platformu (UFTP) ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odas  (ATSO) 

i birli iyle ATSO’da ‘Güne  Kentler Çal tay ” düzenlendi. 

Çal tay n aç l nda konu an Büyük ehir Belediye Ba kan  

Mustafa Akayd n, yak nda Türkiye’nin ilk güne  tarlas n  

Antalya’n n Ât ksu Tesislerinde kurmay  planlad klar n  belirtti.

Otomotiv endüstrisinin tüm 
bile enlerinin yerli oto-
mobil çal malar  yapt  

bugünlerde ara t rma irketi Barem 
Research tüketicinin nabz n  tuttu. 
Tüketicinin yerli otomobil markas  
ile ilgili beklentilerini yapt  an-
ketle sorgulayan Barem Research, 
vatanda n “Made in Turkey” oto-
mobile bak  aç s n  da ortaya koy-
du.

 Otomobil sat lar n n en yüksek 
oldu u 6 ilde, ekim ay nda ger-
çekle tirilen ankette, önümüzdeki 
3 y l içinde otomobil sat n almay  
planlayan 330 ki i ile görü üldü. 
Ankete kat lanlar n yüzde 12.5’ini 
kad nlar olu turdu, yüzde 44’ü 35-
44 ya  grubu, yüzde 35’i 18-34 ya  
grubundan olu tu.

 Ankete kat lanlardan yüzde 70’i 
yerli otomobili sat n alabilece i-
ni söyledi ayr ca, bu otomobilin 
benzerleriyle ayn  kalitede, ancak 
daha ucuz  yatl  olmas  gerekti ini 
kaydetti. Ankete kat lan tüketiciler 
kaliteli, özellikli ve ekonomik bir 
otomobili tercih edeceklerine i aret 
etti. Bu ki ilerin yar ya yak n bölü-
mü ise bir y l içinde otomobil sat n 
almay  planlad n  belirtti.

 3 ki iden ikisi 
yerli otomobil alacak

 Ankete kat lanlar n yüzde 
58’inin “yerli otomobil” projesin-
den haberdar oldu u ortaya ç kt . 
Bu oran cinsiyet ve ya  gruplar  
aç s ndan benzer, ancak iller ba-
z nda farkl l k gösterdi. Yerli oto-
mobil projesini bilenlerin oran  en 
yüksek, yüzde 69 ile stanbul’da 
oldu. Ankete kat lanlar n yüzde 
56’s  yerli markal  otomobilin yal-
n zca Türkiye’de sat laca n  sa-
vundu. Kom u ülkelerde de sat l r 
diyenler ise yüzde 26’da kal rken, 
yüzde 18’lik grup da yerli marka-
l  otomobil tüm dünyaya sat labi-
lece ini belirtti. Üç ki iden ikisi 
yerli markal  otomobilin  yat n n 
yabanc  benzerlerinden daha ucuz 
olaca n  dü ünürken, yüzde 3’lük 
bir grup ise daha pahal  bir  yat 
bekledi i ortaya ç kt . Ankete ka-
t lanlar n yüzde 53’ü yerli markal  
bir otomobilden yabanc  benzerle-
riyle ayn  kalite olmas n  bekler-
ken, yüzde 58 gibi bir ba ka gru-
bunda ayn  ürün özelliklerinin yer 
almas n  istedi i görüldü.

 Ayr ca ankette görü ülen her 3 
ki iden ikisinin yerli otomobili ala-
bilece ini belirtmesi dikkat çekti.

Vatanda  
yerli otomobil 

istiyor


