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“Türkiye cazibe merkezi”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÕ Nihat Ergün, sanayi üretim endeksinde
görünen yüzde 12’lik artÕúÕn, piyasa tahminlerinin oldukça üzerinde
gerçekleúti÷ini vurgulayarak, “özellikle AvrupalÕ yatÕrÕmcÕlar için Türkiye, her
geçen gün daha cazip bir yatÕrÕm alanÕ haline gelmektedir” dedi.

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanà Nihat Ergün, 2011 yàlà
Eylül ayàna ait sanayi üretim
endeksini deØerlendirdi. Eylül ayànda
sanayi üretim endeksinin geçen yàlàn
aynà ayàna göre yüzde 12 arttàØànà belirten Ergün, “Takvim etkisinden aràndàràlmàĀ endeks ise bir önceki yàlàn aynà
ayàna göre yüzde 6, mevsim ve takvim
etkilerinden aràndàràlmàĀ sanayi üretim
endeksi ise bir önceki aya göre yüzde
1.5 artàĀ göstermiĀtir. Sanayi üretim
endeksinde görünen artàĀ, piyasa tahminlerinin oldukça üzerinde gerçekleĀmiĀ, hem deØer olarak hem de yàllàk
artàĀ oranà olarak en yüksek Eylül ayà
rakamlaràna ulaĀmàĀtàr” dedi.

Türkiye’nin dinamikleri güçlü
Özellikle imalat sanayi endeksindeki güçlü büyümenin, dünya genelinde yaĀanan ekonomik sorunlara
raØmen, Türkiye’nin büyüme ve üretim dinamiklerini ne kadar güçlü olduØunu gösterdiØini belirten Ergün,
Türkiye’nin bu baĀaràyà en büyük ihracat pazarlarà olan Avrupa’nàn eko-
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B

irliklerin merkezi Ankara’da
olacak ve sekretarya hizmetleri
Orta Anadolu ßhracatçà Birlikleri
Genel SekreterliØi tarafàndan yürütülecek. Ekonomi BakanlàØà’nàn Savunma
Sanayi ßhracatçàlarà BirliØi Kurulmasàna
Dair TebliØ’i ile ßklimlendirme Sanayi
ßhracatçàlarà BirliØi Kurulmasàna Dair
TebliØ Resmi Gazete’de yayàmlandà.
Bu TebliØlere göre Merkezi Ankara’da
olmak ve sekretarya hizmetleri Orta
Anadolu ßhracatçà Birlikleri Genel SekreterliØi tarafàndan yürütülmek üzere,
Savunma Sanayi ßhracatçàlarà BirliØi ile
ßklimlendirme Sanayi ßhracatçàlarà BirliØi kurulacak. TebliØler 22 Ekim tarihinden itibaren yürürlüØe girdi.

nomik açàdan sàkàntàlà olduØu günlerde gerçekleĀtirmesinin de altànà
çizdi.
Ergün, “Ekonomide ve siyasette
oluĀan güven ve istikrar ortamà, sanayicilerimize de olumlu yansàmaktadàr.
Sanayicilerimiz artàk önünü görebilmekte, yatàràmlarànà, üretimlerini ve
istihdamà artàrabilmektedir. Özellikle
Avrupalà yatàràmcàlar için Türkiye,
her geçen gün daha cazip bir yatàràm
alanà haline gelmektedir” ifadelerini
kullandà.
Türkiye’nin uluslararasà camiada
parmakla gösterilen, gàpta edilen bir
ülke haline geldiØini vurgulayan Ergün Āöyle devam etti: “Bir yandan
bu istikrarà korurken, diØer yandan
rekabet gücümüzü artàracak adàmlar
atmayà, reel kesime destek olmayà da
sürdüreceØiz. Nitekim 2012 bütçesini de sanayimize destek verecek ve
sosyal yapàmàzà güçlendirecek Āekilde hazàrladàk. Önümüzdeki dönemde,
sanayi sektörünün rekabetçiliØini artàracaØàna ve Türkiye’nin büyümesine
önemli katkà vermeye devam edeceØine olan inancàmàz tamdàr. Hükümet

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÕ
Nihat ERGÜN

olarak, açàklanan her veriyi yakàndan
takip ediyoruz. Gerekli gördüØümüz
her noktada proaktif adàmlar atmaya
da devam ediyoruz. Ekim ayànda, istikrarlà ve sürdürülebilir büyüme hedeŅmize yönelik attàØàmàz adàmlar da
bunun bir örneØidir.”
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Yabancà ülkelerle iĀbirliØine “TßKA” öncülüØü
Türk øúbirli÷i ve
KalkÕnma ødaresi
BaúkanlÕ÷Õ, yeni ismiyle
Türk øúbirli÷i ve
Koordinasyon AjansÕ
BaúkanlÕ÷Õ’na (TøKA)
dönüútürüldü Türk
øúbirli÷i ve KalkÕnma
ødaresi BaúkanlÕ÷Õ, yeni
ismiyle Türk øúbirli÷i
ve Koordinasyon AjansÕ
BaúkanlÕ÷Õ’na (TøKA)
dönüútürüldü.
ürk ßĀbirliØi ve Kalkànma ßdaresi BaĀkanlàØà, yeni ismiyle Türk
ßĀbirliØi ve Koordinasyon Ajansà BaĀkanlàØà’na (TßKA) dönüĀtürüldü
Türk ßĀbirliØi ve Kalkànma ßdaresi BaĀkanlàØà, yeni
ismiyle Türk
ßĀbirliØi
ve
Koordinasyon
Ajansà
BaĀkanlàØà’na
(TßKA) dönüĀtürüldü.
Bundan böyle
iĀbirliØinde
b u l u n u l m a sà
hedeflenen
devletlerle iktisadi ticari, teknik, sosyal
ve eØitim alanàndaki iliĀkileri projeler,
programlar ve faaliyetler aracàlàØàyla
TßKA geliĀtirecek.

T

Bakanlar Kurulu’nun “Türk ßĀbirliØi ve Koordinasyon Ajansà BaĀkanlàØànàn TeĀkilat ve Görevleri Hakkànda
Kanun Hükmünde Kararname” Resmi
Gazete’de yayàmlanarak yürürlüØe girdi.
Türk ßĀbirliØi ve Koordinasyon Ajansà
BaĀkanlàØà’nàn kuruluĀ, teĀkilat, görev,
yetki ve sorumluluklaràna iliĀkin usul ve
esaslarà düzenlemek amacàyla hazàrlanan
Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
ile iĀbirliØinde bulunulmasà hedeņenen
devletler ve topluluklarla iktisadi, ticari,
teknik, sosyal, kültürel ve eØitim alan-

laràndaki iliĀkileri projeler, programlar
ve faaliyetler aracàlàØàyla geliĀtirmek,
yapàlacak katkà, yardàm ve ilgili süreçleri yürütmek ve kanunlarla verilen diØer
görevleri yapmak üzere, BaĀbakanlàØa
baØlà, kamu tüzel kiĀiliØini haiz ve özel
bütçeli Türk ßĀbirliØi ve Koordinasyon
Ajansà BaĀkanlàØà’nàn (TßKA) kurulduØu bildirildi.
Kararnameye göre; BaĀbakan, BaĀkanlàØàn yönetimi ile ilgili yetkilerini
gerekli gördüØü takdirde bir Bakan eliyle yürütebilecek. TßKA ise gerektiØinde
yabancà ülke ve topluluklara yapàlacak
insani yardàm ve teknik desteklerin koordinasyonunu saØlayabilecek. Ayràca,
Kalkànma yardàmlarà ve Türkiye’nin dàĀ
yardàmlaràyla ilgili uygulama ve teknik
koordinasyon ile takibi saØlamak, envanter hazàrlamak ve raporlar yayànlamakta TßKA’nàn görevleri arasànda yer
alàyor.

OrtadoØu ve Afrika dairesi baĀkanlàØà da kuruldu
TßKA’nàn hizmet birimleri arasànda
Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi BaĀkanlàØà, Balkanlar ve DoØu Avrupa
Dairesi BaĀkanlàØà, OrtadoØu ve Afrika Dairesi BaĀkanlàØà, DoØu ve Güney
Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi
BaĀkanlàØà, DàĀ ßliĀkiler ve Ortaklàklar
Dairesi BaĀkanlàØà, Hukuk MüĀavirliØi,
Strateji GeliĀtirme Dairesi BaĀkanlàØà
ve ßnsan Kaynaklarà ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĀkanlàØà yer alacak.
DàĀ ßliĀkiler ve Ortaklàklar Dairesi
BaĀkanlàØànàn görevleri arasànda birden
fazla ülke ve bölgeyi ilgilendiren program, proje ve faaliyetler için görevleri
ilgili Daire BaĀkanlàklarà ile iĀbirliØi
içinde yerine getirmek ve kalkànma
yardàmlarà ile teknik destek ve insani
yardàmlarà, sivil toplum kuruluĀlarà ve
gönüllü kuruluĀlarla iĀbirliØi halinde
geliĀtirmek ve uygulamak da yer aldà.

yürütmekten üst kademelere karĀà sorumlu olacak. BaĀkan ve her kademedeki
BaĀkanlàk yöneticileri, sànàrlarànà yazàlà

olarak açàkça belirtmek ve yazàlà olmak
kaydàyla yetkilerinden bir kàsmànà alt kademelere devredebilecek.

Van’a “Tayvan Köyü”
OSTñM’den yola çÜktÜ

V

an’da meydana gelen deprem sonrasànda maØdur durumda olan afetzedelere yardàm amacàyla Tayvan’daki
tarafàndan baØàĀlanan 18 prefabrik ev, içleri
OSTßM’li yardàmseverler tarafàndan baØàĀlanan yardàm eĀyalaràyla doldurularak Van’a
uØurlandà. UØurlama törenine OSTßM OSB
BaĀkanà Orhan Aydàn, Tayvan Ekonomik ve
Kültürel Misyonu Türkiye Temsilcisi James
C.H. Chen, Türk – Tayvan ßĀadamlarà DerneØi
BaĀkanà Mustafa PehlivanoØlu, ORSßAD BaĀkanà Özcan Ülgener, Bölge Müdürü Adem Aràcà ile OSB Birim Müdürleri ve yardàmseverler
katàldà.
23 Ekim günü Van’da meydana gelen deprem sonrasànda tüm yurtta baĀlayan yardàm
seferberliØi, yurt dàĀàndan gelen baØàĀlarla
sürüyor. Son olarak depremzedelere, Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyonu Türkiye Temsilcisi James C.H. Chen aracàlàØàyla
Tayvan’dan 18 adet konteyner baØàĀlandà.
OSTßM’de üretilen 18 adet konteryner evin
içi OSTßM OSB sanayicilerinin yardàmlaràyla dolduruldu. OSTßM Finans ve ßĀ Merkezi
önünden yapàlan uØurlama töreninde konuĀan
James C.H. Chen, Türkiye – Tayvan dostluØunun kökenlerinin eski olduØuna dikkat çekerek Āunlarà söyledi: “Türkiye gibi Tayvan

da depremlerin çok sàk olduØu, büyük can ve
mal kayàplarànàn yaĀandàØà bir bölgede bulunmaktadàr. 1999 yàlànda 7.6 büyüklüØünde
bir deprem Tayvan’à vurmuĀ ve 10 binden
fazla insanàn enkaz altànda kalmasàna neden
olmuĀtur. Aralarànda Türkiye’nin de bulunduØu dünyanàn birçok ülkesinden arama ve
kurtarma ekipleri ülkemize yardàma koĀmuĀ
ve birçok insanàmàzàn canànà kurtarmàĀtàr. Bu
yüzden bizler Van’daki insanlaràn yaĀadàklarà
zorluklarà çok iyi anlàyoruz ve elimizden geldiØince yaptàØàmàz bu yardàmà onlara ulaĀtàrmak üzere yola çàkaràyoruz. Umaràz yaralarànà
sarmaya biraz da olsa katkàmàz olur.”
OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn da,
bu organizasyondan haberleri olduØu andan
itibaren, bu konteynerlaràn boĀ gitmemesi,
içlerinin afetzedelerin ihtiyaçlaràyla dolmasà
için çalàĀmaya baĀladàklarànà söyledi. OSB
Yönetimi ve ORSßAD’àn (OSTßM Sanayici
ßĀadamà ve Yöneticileri DerneØi) elbirliØi ile
yardàmseverlerden katalitik soba, kàĀlàk giyecekler, ayakkabàlar, koltuk, yatak gibi birçok
malzeme toplandàØànà ve evlerin içine yerleĀtirildiØini söyleyen Aydàn, “Umaràz bu yardàmlar
ihtiyacà olan afetzedelere hàzla ulaĀàr ve yaralar
biran önce saràlàr” temennisinde bulundu.

Yöneticiler, yetkilerinin bir kàsmànà
alt kademeye devredebilecek
BaĀkanlàØàn her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve
programlara, performans ölçütlerine ve
hizmet kalite standartlaràna uygun olarak

Enerji tüketimi, 25 yÜlda üçte bir artacak
UluslararasÕ Enerji AjansÕ, dünyada enerji talebinin önümüzdeki 25 yÕllÕk dönemde üçte bir oranÕnda artaca÷Õna
dikkat çekerek, yeni enerji politikalarÕnÕn bir an önce hayata geçirilmesi gerekti÷i uyarÕsÕnda bulundu.

M

erkezi Paris’te bulunan Ekonomik
ßĀbirliØi
Kalkànma
Örgütü’nün (OECD) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararasà Enerji
Ajansà, dünyadaki enerji politikalaràyla
ilgili önümüzdeki yàllara yönelik ciddi
uyaràlarda bulundu. Uluslararasà Enerji
Ajansà’nàn 2011 Dünya Enerji Görünümü raporunda, “Dünya, geniĀ kapsamlà
sonuçlara yol açacak, sürdürülemez enerji geleceØiyle kendisini kilitliyor” ifadesi
kullanàldà. Raporda, “enerji politikalarànda cesur önlemler alànmadàØà takdirde,
dünyanàn güvenli ve etkili olmayan, yüksek karbon içeren enerji ile kendi gelece-

Øini adeta kilitleyeceØi” yorumu yapàldà.
Yeni enerji politikalarànàn hayata geçirmek için hâlâ zamanàn bulunduØu kaydedilen raporda, bununla birlikte fàrsatlaràn
giderek azaldàØà uyaràsà yapàldà.
Raporda, 2010 ve 2035 yàllarà arasànda,
dünyada enerji talebinin üçte bir oranànda artacaØà ve bu talep artàĀànàn önemli
bir kàsmànàn OECD üyesi olmayan ülkelerden geleceØi vurgulandà. Çin’in, 2035
yàlànda en fazla enerji tüketen ülkeler
sàralamasàndaki yerini güçlendireceØi
belirtilen raporda, 2035 yàlànda Çin’in
ABD’den yüzde 75 daha fazla enerji tüketeceØi kaydedildi.

Talep hàzla artàyor
Ekonomik büyüme, refah ve nüfus artàĀànàn, önümüzdeki dönemde enerji talebinin
daha fazla artmasàna yol açacaØà hatàrlatàlan
raporda, bununla birlikte dünyanàn, güvenli
olmayan ve çevre faktörü gözetmeyen, sürdürülebilir olmayan enerji kullanàma artàk
daha fazla güvenemeyeceØi uyaràsà yapàldà.
Hükümetlerin enerji yatàràmlarànda, daha
etkili ve karbon salàmà düĀük teknolojilere
öncelik vermesi istenen raporda, ”DoØalgaz
kaynaklaràna yönelik artan talebin ise en çok
Rusya’ya yarar saØlayacaØà belirtildi.
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Kemal ÇEKÜÇ

Deh dedi
kaldä!

Offset… DÜí ticarette bir dengeleme metodu. Askeri alanda Savunma Sanayi MüsteíarlÜðÜ tarafÜndan nerede ise 20
yÜldÜr baíarÜ ile uygulanÜyor.
-MalÜmÜ alÜrsan malÜnÜ alÜrÜm, diye tarif edebilirsiniz sistemi.
ñthal etmek zorunda kaldÜðÜnÜz herhangi bir ürün için size
satmaya çalÜían tarafa “Tamam, bunu sizden ithal edelim;
ama bu ürünün íu bölümünü, íu parçalarÜnÜ bizim ülkemizdeki KOBñ’lerden, üreticilerden tedarik etmeniz íartÜyla”
diyorsunuz.
Bu yolla kaynak tasarruf ediyor, yeni istihdam yaratÜyor,
iç pazarÜn ve dÜí ticaretin dinamizmini oluíturuyor, üretimin
hacmini ve kalitesini yükseltiyor, döviz girdilerini artÜrÜp
ödemeler dengesini saðlÜyorsunuz; cari açÜðÜnÜzÜ azaltÜyor,
yabancÜ sermaye çekiyorsunuz. Az íey mi!
Peki o zaman neyi bekliyoruz?
Savunma Sanayi MüsteíarlÜðÜ (SSM) sistemi zaten uyguluyordu. Onlar Offset sisteminin ‘kitabÜnÜ’ yazmÜílar, sektörde
birçok kuruluíun ve ií hacminin doðmasÜnÜ saðlamÜílar.
Offset üzerine BaíbakanlÜkta SSM temsilcileri, ilgili devlet
kuruluílarÜ ile sanayicilerin katÜldÜðÜ istiíareler yapÜldÜ. Çeíitli
bakanlÜklar ve müsteíarlÜklar konuyu yakÜndan izlemeye
baíladÜ. SaðlÜk BakanlÜðÜ alÜmlarda yerli katkÜyÜ artÜrmaya
yönelik bir genelge yayÜnladÜ. Edindiðimiz bilgiye göre Bilim
Sanayi ve Teknoloji BakanlÜðÜ uzmanlarÜ “Yerli KatkÜ Kanun
TasarÜsÜ” üzerine çalÜímalarÜnÜ ciddi olarak sürdürüyor. Konu
Gümrük ve Ticaret BakanlÜðÜnÜn da masasÜnda…
Kamunun ithal ürün alÜíkanlÜðÜnÜ kÜrÜp, yerli ürüne yöneltmek üzere BaíbakanlÜk tarafÜndan 6 Eylül 2011 tarihinde
genelge yayÜnlanmÜítÜ. Ancak Avrupa Birliði mevzuatÜ,
Dünya Ticaret Örgütü kurallarÜ, ñhale YasasÜ gibi gerekçesi
olanlarÜn direnci kÜrÜlamamÜí gibi.
SaðlÜk BakanÜ SayÜn Recep Akdað geçtiðimiz hafta
Ostim’de idi. BakanlÜða baðlÜ birimler için genel bir duyuru
yapÜldÜ. Bütün harcama birimlerinin, 4734 sayÜlÜ Kamu ñhale
Kanunu kapsamÜnda yapÜlacak alÜmlar ile Devlet Malzeme
Ofisi’nden gerçekleítirilecek alÜmlarda, söz konusu genelge
hükümleri çerçevesinde hareket ederek, ‘öncelikli olarak
Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesi ve harcama
yetkililerinin de bu konuda gereken duyarlÜlÜðÜ göstermelerinin önemi’ vurgulandÜ. Dileriz amacÜna ulaíÜr.
Enerjide, UlaítÜrmada, SaðlÜkta, Savunmada ve birçok
kamu alÜmÜnda ‘offset” ve ”yerli ürün tercihi” dÜía baðÜmlÜlÜðÜmÜzÜ azaltacak, döviz kaynaklarÜmÜzÜ koruyacak, oluíturduðumuz kaynak tasarrufu ile kiíi baíÜna düíen refahÜ artÜracak birer enstrümandÜr. Bu Nasrettin Hoca’nÜn ‘peíin para’
hikayesi gibi ‘ütopik’ bir hikaye deðildir. Biliyoruz ki kimse
kimseye peíin para vermiyor; verirse önce “akÜl” sonra da
“emir” vermek istiyor.
Offset sistemi (yerli katkÜ) ve yerli üretime yönelik çalÜímalarda “karar vericiler” iyi niyetli. Cari açÜk tablosu onlarÜn
gözünü açÜyor. Vahim gidiíi görüp çare arayanlara, bilgi
talep edenlere brifing veriliyor; ancak “uygulayÜcÜlar” direniyor. Görüntü bir yerde donuyor; íu fÜkra gibi:
“Deh dedi kaldÜ!”

Mâlum hastanede hastalardan biri baíhekime çÜkmÜí!
“Hocam, roman yazmak istiyorum; bana her gün bir A4
kâðÜt verir misiniz?”
“Geliíme var bu adamda” diye sevinmií baíhekim, vermií kaðÜdÜ. Adam almÜí gitmií!
Tam üçyüzaltmÜíbeí gün böyle! Her sabah geliyor bir tane
A4 kâðÜt alÜp gidiyor!
Adam senenin sonunda gelmií.
“Hocam romanÜm hazÜr! Buyurun!”
Baíhekim bir tomar kâðÜdÜ almÜí, baílamÜí okumaya!
Güzel bir aík romanÜ! PadiíahÜn kÜzÜna aíÜk olan çobanÜn
romanÜ!
Çoban padiíahÜn kÜzÜnÜ saraydan kaçÜrÜyor, atÜyor atÜn
terkisine doðru ormana! Yeni yaðmur yaðmÜí! Yerde su
birikintileri var! At dörtnala giderken birden duruyor bir su
birikintisinin önünde! RomanÜn geri kalanÜ sonuna kadar
íöyle devam ediyor:
“Deh dedi kaldÜ.. Deh dedi kaldÜ… Deh dedi kaldÜ…”
***
KÜssadan hisse!
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Gençler meslekten uzak
ÇalÕúma ve Sosyal Güvenlik BakanÕ Faruk Çelik, mesleki e÷itimin yeterli
ilgi görmemesini izah etmekte zorlandÕ÷ÕnÕ belirterek, “2,5 milyon iúsizin
oldu÷u ülkede ‘gel para veriyorum, meslek sahibi yapaca÷Õm, bir de iú
sahibi yapaca÷Õm’ dedi÷imiz insan neden koúa koúa gelmez?” dedi.

U

zmanlaĀmàĀ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM)
Beceri’10 projesinin sertiŅka töreni Ankara Sanayi Odasà
Zafer ÇaØlayan Salonu’nda yapàldà.
Törende konuĀan ÇalàĀma ve Sosyal
Güvenlik Bakanà Faruk Çelik, iĀsizliØin temelinde arz ve talep arasàndaki
uyuĀmazlàØàn yattàØàna iĀaret ederek
Āunlarà söyledi: “ßĀçi aranàyor, bulunamàyor. Mesleksizlik sorunun çözmek
için ciddi kaynaØàmàz var.

Hayal kàràklàØà
Bunu UMEM’de ve diØer alanlarda kullanma imkânlaràmàz var. Ama
rakamlara bakànca ben de hayal kàràklàØàna uØruyorum. Bir bilezik takmaya
çalàĀàyoruz vatandaĀàmàzàn gencimizin
koluna. Üste de para veriyoruz. Burada yanlàĀàmàz nerede, anlamakta zorlanàyorum. Nasàl bir iĀtir, izahta zorlanàyoruz. Bunun neresinde yanlàĀlàk
var? 2,5 milyon iĀsizin olduØu ülkede
‘gel para veriyorum, meslek sahibi yapacaØàm, bir de iĀ sahibi yapacaØàm’
dediØimiz insan neden koĀa koĀa gelmez? Ya tanàtàmda bir sàkàntàmàz var,
vatandaĀ ya da sanayici bunun farkàn-

OSB’lerden
ortak proje

A

yonkarahisar’àn
ilçelerinde bulunan organize
sanayi bölgelerindeki
potansiyelin harekete
geçirilmesini amaçlayan ve Zafer Kalkànma
Ajansà tarafàndan
onaylanan ‘Ulusal
Alandaki Yatàràm
Potansiyelini Tanàtarak Yatàràmlara
Dayalà Kalkànmanàn
Hàzlandàràlmasà
Projesi’nin bilgilendirme toplantàsà yapàldà.
Afyonkarahisar Ticaret
ve Sanayi Odasà’nda
yapàlan toplantàya,
ilçelerdeki organize
sanayi bölgeleri (OSB)
temsilcileri ile ilgili
birim müdürleri katàldà.
Proje kapsamànda
Afyonkarahisar’àn
ilçelerindeki organize
sanayi bölgelerine
il dàĀàndan gelen
yatàràmlaràn artàràlmasà
hedeņeniyor. ÇalàĀmalar kapsamànda,
Sandàklà, Bolvadin, Dinar, EmirdaØ, ßscehisar
ve ÿuhut OSB’lerinin
ulusal yatàràmcàlar için
sunduØu fàrsatlar ve
avantajlar tanàtàlacak.

da deØil. Bir yerde bir eksiØimiz var,
bunun arayàĀà içindeyiz. Kimin ne tespiti varsa bize iletsin.”

ßĀ yasasà sàkàntàlà
Ankara Sanayi Odasà Yönetim Kurulu
BaĀkanà Nurettin Özdebir de iĀ yasalarà
ve iĀ piyasasànàn katàlàØànàn, en büyük
sàkàntàlaràndan biri olduØunu belirterek,
iĀe alma ve iĀten çàkarmanàn maliyetleri

ne kadar kolaylaĀtàràlàrsa, istihdamàn da
o ölçüde artacaØàna inandàØànà söyledi.
ßĀ piyasasànàn katàlàØàndan dolayà iĀçi
alàrken iki defa düĀünmek zorunda kaldàklarànà ifade eden Özdebir, aradàklarà
nitelikli elemanà bulmakta zorlandàklarànà da vurguladà. Elemen yetiĀtirmekte
de ciddi sàkàntàlar yaĀadàklarànà kaydeden Özdebir, bu amaçla hayata geçirilen
“UMEM Beceri 10” projesinin büyük
imkanlar saØladàØàna iĀaret etti.
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S. Arabistan’dan
ÇalÕnmÕú refah,
sahte refah

ÿeŅk ÇALIÿKAN

Ç

in, Japonya, Güney Kore
ve petrol ihraç eden ülkeler,
döviz kuru istismarÜ ile dünyadaki ekonomik dengeyi geri dönülemez íekilde alt üst ettiler. Özellikle
Çin, bu istismarÜn baí temsilcisi. Çin
dünya ekonomisinde baíat rol oynamaz iken diðer ülkelerin istismarÜ
bir íekilde dengeleniyordu. Çin’in
son yirmi yÜlda dünya ekonomisinde
oyuncu olmasÜ ile artÜk ‘cin’ íiíeden
çÜktÜ. Kur istismarÜ ile refah çalan ülkeler bedeli isteyerek ya da istemeyerek ödeyecekler. ABD, döviz kuru
ile istismarcÜlara karíÜ tedbir almak
için karar alacak.
Çin, 1996’dan bu yana toplam
1.850 milyar dolar cari iílem fazlalÜðÜ
vermií. Ancak kurlarÜ sabit; bu olacak ií deðil! Dünya krizinin bedelini
döviz kuru istismarÜ ile cari fazla
veren ülkeler ödeyecek, ödemeliler.
ABD, kur istismarÜnÜ bu güne kadar
çok güçlü íekilde dillendirmiyordu.
Özel toplantÜlarda ve platformlarda
dikkatlere sunuyordu. Ancak sonuç alamayÜnca faizleri düíürdü ve
dünyayÜ dolara boðdu. Bu aíamada
mezarlÜkta ÜslÜk çalarak gezen AB
ülkeleri hiç üzerlerine alÜnmadÜlar.
Burada Almanya’nÜn açÜk íekilde
Avro bölgesini istismarÜ yatmaktadÜr. Almanya’nÜn Avro bölgesinden
çÜkÜp Marka geçmesi ve Avronun
dolarla birlikte cari fazla veren ülke
para birimleri karíÜsÜnda hÜzla deðer kaybetmesi gerekir. AlmanlarÜn
yeni para biriminin ve cari fazla
veren ülkelerin paralarÜnÜn da hÜzla
deðer kazanmasÜ gerekir. Almanya,
bu íekilde bedel ödemektense tüm
Avrupa’yÜ tehlikeye atarak anlamsÜz
íekilde kÜsa vadeli çÜkarÜnÜ düíünmektedir. Almanya, Avro’dan çÜkmakla ya da Avro yüzünden iflas
etmesi kaçÜnÜlmaz olan ülkelerin
borçlarÜnÜ üstlenme konusunda hesap yapmaktadÜr. Bu hesapta kendisine Çin de yardÜmcÜ olmaktadÜr.
Avro bölgesinde Almanya dÜíÜndaki
tüm ülkelerin maliyesi bozulmuíken
hâlâ Çin tarafÜndan hazine bonolarÜna yatÜrÜm yapÜlmasÜ, Çin’in pazarÜnÜ
koruma çabasÜndan baíka bir íey
deðildir. Ancak bu durum da Çin’in
kÜsa vadeli çÜkarlarÜ için Avro bölgesinin ekonomisini geri dönülmeyecek íekilde iflasa sürüklemesine
neden olacaktÜr.
Bu arada, ABD’de zenginler kendilerinden az vergi alÜndÜðÜ için vicdan azabÜ çektiklerini ifade etmeye
baíladÜlar. Vicdan azabÜ çekenlerin
tamamÜ da borsa, spekülasyon, manipülasyon ve rant zenginleri. Kendileri % 17 vergi veriyorlarmÜí da ya-

nÜnda çalÜíanlardan alÜnan vergi %
34’müí, bu adil deðilmií! Kendilerinden de % 34 hatta daha fazla vergi
alÜnmalÜymÜí! Süper bir talep, tam
timsahÜn gözyaíÜ. Bence bu zenginlerin tüm paralarÜna el konulsa gÜklarÜ
çÜkmayacak. Hatta devlet tarafÜndan
el konulmazsa kendileri paralarÜ
götürüp verecekler. Bu arkadaílarÜn
tüm paralarÜnÜ alabilirsiniz ama bir
íartla: O da mevcut iktisadi sitemin
çalÜímasÜna dokunmayacaksÜnÜz.
Mevcut sitemle üç beí yÜl içinde tekrar eski servetlerine kavuíurlar. Cari
fazla veren ülkelerin döviz rezervlerini mutlak manada silebilirsiniz.
Onun da íartÜ belli: Döviz kuru istismarÜna göz yumacaksÜnÜz.
Dünya 2008’de krize girmiíti. Hani
bizi teðet (?!) geçen krize. Neden krize girilmiíti? Cari açÜk veren ülkelerde sürdürülemez bir ekonomik yapÜ
oluímuítu. Bu krizin sonunda cari
açÜklar düítü ve kamunun borçlarÜ
çok arttÜ. Bugün geldiðimiz noktada
cari açÜklar tekrar arttÜ. Ancak baíka
bir íey de oldu: Kamu borçlarÜ da
artÜk enflasyonla ve düíük faizle yürütülemez hale geldi. Enflasyon yaratÜlamÜyor. Çünkü millet para harcamÜyor. Ülkeler büyümüyor çünkü
talep yok. Olmayan talep ortamÜnda
faiz sÜfÜr olsa ne olur? Dünya gözünün önündeki köyü görmek zorunda
artÜk. Kur oyunlarÜ ile saðlanan cari
fazlalarÜ tek kalemde silmekten baíka yol kalmadÜ. Tüm dünya Arjantin
olacak yani. BorçlarÜ enflasyonla
yok etme ya da sÜfÜr faiz verme
dönemi geçmiítir. Mutlak anlamda
borcun silinmesi gerekmektedir. Bu
da yetmez, tek paraya geçerek kur
istismarlarÜnÜn da önü kapatÜlmalÜdÜr.
AyrÜca spekülasyonlar ya da tekellerle veya manipülasyonlarla haksÜz
rant saðlayanlarÜn gelirlerinden de
toplum adÜna ya yüklü vergi alÜnmalÜ
ya da bu oyunlara fÜrsat veren sistem deðiítirilmeli.
Ülkemize gelince, dünyadaki gidiíattan etkilenmemek mümkün
deðil. Özellikle son sekiz yÜlda cari
açÜk vererek ürettiðimiz sahte refahÜ
daha fazla sürdüremeyiz. HastalÜða
(Cari açÜða) bir türlü antibiyotikle
müdahale edilemiyor. Son antibiyotikle müdahale 2001 krizinden sonra
oldu. Vücut kÜsmen iyileíti. Ancak
halkÜmÜz kerhen cesur bu kararÜ
almak zorunda olanlarÜ sandÜða
gömdü. Bu saatten sonra da hiçbir
siyasetçi sandÜða gömülmek istemeyecek. Aspirin tedavisi ile hasta ölene kadar devam edecek. Yani bedeli
siyasetçi deðil, halk ödeyecek.

‘ortak otobüs üretelim’ tekliŅ
Suudi Arabistan’dan
Türkiye’ye, ortak
otobüs üretme ve Afrika
pazarlarÕna ihracat
konusunda iúbirli÷i
tekli¿ geldi.

H

astane, okul ve yollarÕ yenileyeceklerini belirten Ali RÕza, Türk
inúaat ¿rmalarÕnÕ ülkesinde bu
ihalelere girmeye davet etti. BakanlÕk
kaynaklarÕndan edinilen bilgiye göre, ikili görüúmede, Bakan Ergün, iki ülke arasÕndaki iliúkileri daha ileri noktaya taúÕmak için Suudi ve Türk iúadamlarÕnÕ dar
kapsamlÕ toplantÕlarda bir araya getirmeyi
önerdi ve bu toplantÕlardan somut iúbirlikleri çÕkabilece÷ine iúaret etti. Türkiye’nin
organize sanayi Bölgeleri konusunda 50
yÕllÕk tecrübesini Suudi Arabistan ile paylaúmaya hazÕr olduklarÕnÕ belirten Ergün,
úunlarÕ kaydetti:
“Suudi Arabistan’dan bir heyet
Türkiye’ye gelirse biz OSB’ler konusunda tecrübelerimizi aktarmaya hazÕrÕz.
Suudi iúadamlarÕ ile ulaútÕrma alanÕnda,
havayolu, karayolu, ayrÕca gemi inúa sektöründe de iúbirli÷i yapÕlabilir. Turizm,
tarÕm ve gÕda sektöründe de iúbirli÷i yapÕlabilir. Bu alanlarda çalÕúan iúadamlarÕ
bir araya gelip, küçük gruplar halinde
iúbirlikleri olursa netice alÕnabilir. Di÷er

türlü iyi niyet temennisinden öteye gitmez. Sonuç odaklÕ çalÕúmalÕyÕz.”
Bakan Ergün, Suudi Arabistan’Õn ortak otobüs üretimi tekli¿ni ¿rmalarla görüúüp de÷erlendireceklerini bildirdi.

Türk inĀaatçàlara
büyük iĀ fàrsatà
Suudi Arabistan Sanayi ve Ticaret BakanÕ Abdullah Zeynel Ali RÕza görüúmede,
Suudi Arabistan’da büyük bir de÷iúim yaúandÕ÷ÕnÕ dile getirerek, Suudi Arabistan’da
okullarÕ, hastaneleri, yollan yeniden inúa
edeceklerini ifade etti. Bakan Abdullah Zeynel Ali RÕza úunlarÕ kaydetti: “Bu nedenle
Türk inúaat ¿rmalarÕ, Suudi Arabistan’daki
bu yatÕrÕm ortamÕndan istifade edebilir. Bu
fÕrsatÕ kaçÕrmayÕn. Türk ¿rmalarÕ büyük
paylar alabilir. Türk inúaat ¿rmalarÕnÕn
karúÕlaútÕ÷Õ sÕkÕntÕlarÕ çözmek için elimizden geleni yapaca÷Õz. Türkiye, dünyanÕn
en büyük çelik üreticilerinden biri. E÷er
Türk ¿rmalarÕ, özellikle demir-çelik sektöründe Suudi Arabistan pazarÕna daha çok
girerse, ülkemizdeki ¿yatlar da dengelenecektir. Türkiye’nin OSB tecrübelerinden
faydalanmak istiyoruz. Hatta Türk ¿rmalarÕ
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 üretebiliriz. Suudi Arabistan’da üretip, buradan
Afrika pazarÕna da açÕlabilir, orada da geniú

pazar imkânÕ bulabilirsiniz.”

YTSO’DAN OSB için
giriĀimciye çaØrà var

Y

alova Ticaret ve Sanayi OdasÕ’ndan
(YTSO)
yapÕlan
açÕklamada
østanbul Marmara Ege Akdeniz Karadeniz Bölgeleri Gemi Sanayicileri Derne÷i
(GES AD) tarafÕndan Çiftlikköy’de yapÕlacak
organize sanayi bölgesinde Yalova’dan
da giriúimcilerin yer alabilece÷i açÕklandÕ.
BaúvuranlarÕn en az 5 yÕllÕk üye olmasÕ, sanayi
ve gemi sanayide faaliyette bulunmasÕ gerekiyor. AyrÕca ¿rma ana sözleúmesinde faaliyet

alanÕ ile ilgili gemi sanayi ile ilgili imalatlarÕ
yapmak üzere atölye, imalathane açmak veya
fabrikalar tesis etmek, açÕlmÕú ve açÕlacak
atölye, imalathaneye veya fabrikalara ortak
olmak veya sair suretle katÕlmak, imalat ile
hammadde, yan mamul, mamul maddelerini
mübaya etmek, tedarik etmek, gemi sanayi ile
ilgili malzemelerin ithali, ihracatÕm, toptan ve
perakende alÕm satÕmÕnÕ yapmak maddelerinin yer alma úartÕ bulunuyor.
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Kayàt dàĀà iĀçi çalàĀtàrana 5 yàl ihale yasaØà
Çeúitli yöntemlerle 3 yÕlda 265 bin kayÕt dÕúÕ çalÕúan tespit eden SGK, 2012’de kayÕt dÕúÕ ile mücadeleye hÕz
verecek. Cezalar artÕrÕlÕrken, kayÕt dÕúÕ iúçi çalÕútÕranlar 5 yÕl boyunca kamu ihalelerine giremeyecek.
- Yürürlü÷e giren elektronik fatura uygulamasÕnÕn kullanÕmÕ geniúletilecek ve bankacÕlÕk ödeme sistemleri ile entegrasyonu
sa÷lanacak.
- Fatura ve di÷er belgelerin elektronik ortamda arúivlenmesine imkan tanÕyacak teknik ve hukuki altyapÕ oluúturulacak.
- MükelleÀerin tutmak zorunda olduklarÕ
yevmiye defteri ve defter-i kebirin muhasebe kayÕtlarÕnÕn elektronik ortamda oluúturulmasÕ, muhafazasÕ ve iletilmesiyle ilgili
standartlar belirlenecek, gerekli hukuki ve
teknik altyapÕ oluúturulacak.
- Kamu øhale Kanunu’nda kayÕt dÕúÕ istihdamla mücadele amacÕyla; kayÕt dÕúÕ iúçi
çalÕútÕrdÕ÷Õ saptanan iúverenin, tüzel kiúi olmasÕ halinde tüzel kiúili÷in yanÕ sÕra ortaklarÕ ve onlarÕn ortak oldu÷u di÷er úirketler
de kamu ihalelerine 5 yÕl süreyle giremeyeceklerine dair de÷iúiklik yapÕlacak.

K

ayÕt dÕúÕyla mücadele konusunda
hükümetin önümüzdeki yÕl izleyece÷i yol haritasÕ belli oldu. Hükümet, 2012 ProgramÕ’nda kayÕt dÕúÕyla
mücadele konusuna ayrÕ bir baúlÕk açarak,
ataca÷Õ adÕmlarÕ, sorumlu kurumlar ve tarihleriyle sÕraladÕ. Buna göre, 2012’de Kamu
øhale Kanunu’nda de÷iúiklik yapÕlarak, kayÕt dÕúÕ iúçi çalÕútÕrdÕ÷Õ saptanan iúverenin,
tüzel kiúi olmasÕ halinde tüzel kiúili÷in yanÕ
sÕra ortaklarÕ ve onlarÕn ortak oldu÷u di÷er
úirketlerin de kamu ihalelerine 5 yÕl süreyle
giremeyeceklerine dair hüküm getirilece÷i
açÕklandÕ. Böylece kayÕt dÕúÕ iúçi çalÕútÕran

iúveren, hem ilgili úirketi hem de varsa
di÷er úirketleriyle kamu ihalelerinden yasaklanacak. Üstelik kayÕt dÕúÕ iúçi çalÕútÕran
iúyerinin di÷er ortaklarÕ da, bu durumdan
sorumlu tutulacak. Böylece ortaklarÕn da
birbirlerini kontrol etmeleri sa÷lanacak.
2012 programÕnda ortaya konulan yol haritasÕna göre, atÕlacak adÕmlar úöyle sÕralandÕ:
- MükelleÀerin vergisel iúlemlerde kullandÕ÷Õ beyanname, bildirim ve formlar gözden geçirilecek.

- AkaryakÕt baúta olmak üzere, canlÕ hayvan, et, çay, úeker ve úeker mamülleri ve
e-ticaret yoluyla yapÕlan kaçakçÕlÕk mücadelenin ilk hede¿ olacak.

ALO 170 hattà sayesinde
26 bin kiĀi kayda alàndà
2012 ProgramÕ, 2011 yÕlÕ A÷ustos ayÕ
itibarÕyla Sosyal Güvenlik Kurumu’nun
(SGK) kayÕt dÕúÕ çalÕútÕrÕlanlarÕn tespiti ve
bu durumdaki iúyerlerinin tescili konusunda geldi÷i noktayÕ da ortaya koydu. Maliye

baúta olmak üzere di÷er kurumlarÕn vatandaúla ilgili sahip oldu÷u belgelerin SGK’yla
paylaúÕlmaya baúlandÕ÷Õ 2008 yÕlÕ sonundan
itibaren SGK çok sayÕda kayÕt dÕúÕ tespiti
yaptÕ. Buna göre, SGK 3 yÕlda 265 bin kayÕt dÕúÕ çalÕútÕrÕlan iúçi tespit ederek, kayda
aldÕ.
Maliye BakanlÕ÷Õ vergi dairelerince düzenlenen yoklama ¿úlerinin birer örnekleri
aylÕk periyotlarla SGK’ya gönderilmesi
iúe yaradÕ. Bu sayede, söz konusu ¿úlerde
yer alan kiúi ve iúyerlerinin SGK’ya kayÕtlÕ
olup olmadÕklarÕ teker teker incelendi. Bu
uygulama sayesinde 2011 yÕlÕ A÷ustos ayÕ
itibarÕyla 13.bin 351 kiúi ve 1.774 iúyerinin
tescilsiz oldu÷u tespit edildi.
‘Alo 170 KayÕt dÕúÕ østihdam ve SGK Bilgi
HattÕ’ aracÕlÕ÷Õyla elde edilen bilgilerin ve
ihbarlarÕn de÷erlendirilmesi sonucunda ise
2008 yÕlÕndan 2011 yÕlÕ A÷ustos ayÕna kadar 25 bin 857 kiúi ve 2 bin 136 iúyerinin
kayÕt dÕúÕ oldu÷u tespit edildi. YazÕlÕ ihbar
ve úikâyetlerin de÷erlendirilmesiyle de bu
dönemde 747 kiúinin kayÕt dÕúÕ oldu÷u ortaya çÕktÕ.
Kimlik Bildirme Kanunu’na göre formlarÕn 2008 yÕlÕ Temmuz ayÕndan itibaren
SGK’ya gönderilmesine baúlanmÕútÕ. Bu
uygulamayla 2011 yÕlÕ A÷ustos itibarÕyla
58 bin 482 kiúinin sigortasÕz,
3 bin 640 iúyerinin tescilsiz
oldu÷u tespit
edildi.

Serbest bölgelerde istihdam %13 arttà

Serbest bölgelerin istihdamÕ artamaya devam ediyor. Bu yÕlÕn ilk 8 ayÕnda serbest bölgelerde istihdam
edilenlerin sayÕsÕ geçen yÕlÕn aynÕ dönemine göre yüzde 13 artarak 46 bin 173’den 52 bin 247’ye yükseldi.
En fazla istihdam Ege Serbest
Bölgesi’nde meydana geldi. YÕlÕn ilk 8
ayÕnda Ege Serbest Bölgesi’nde 18 bin
693 kiúi istihdam edildi. Serbest Bölgede istihdam edilenlerin sayÕsÕ geçen yÕlÕn
aynÕ dönemine göre yüzde 11.9 artÕú gösterdi. Ege Serbest Bölgesi’ni 7 bin 309
serbest bölge ile Bursa Serbest Bölgesi
ve 6 bin 506 kiúilik istihdam ile Mersin
Serbest Bölgesi takip etti.

En yüksek istihdam artàĀà
mersin serbest bölgesinde

E

konomi BakanlÕ÷Õ verilerinden
yapÕlan belirlemelere Türkiye’de
bulunan 19 serbest bölgede bu
yÕlÕn Ocak-A÷ustos dönemi itibariyle 52
bin 247 kiúi istihdam edildi. 2011 yÕlÕn

ilk 8 ayÕnda geçen yÕlÕn aynÕ ayÕna göre
istihdam edilenlerin sayÕsÕnda yüzde 13
artÕú yaúandÕ. Geçen yÕlÕn ilk 8 ayÕnda ise
serbest bölgelerde toplam 46 bin 173 kiúi
istihdam edilmiúti.

YÕlÕn ilk 8 ayÕnda geçen yÕlÕn aynÕ
dönemine göre en fazla istihdam artÕúÕ Mersin Serbest Bölgesinde meydana
geldi. Bölgenin istihdamÕ bir yÕlda yüzde 30 artÕú gösterdi. Bu bölgeyi çalÕúan
sayÕsÕnÕ bir yÕlda yüzde 22.8 arttÕrmayÕ
baúaran østanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi izledi.

3 bölgede istihdam azaldà
YÕlÕn ilk 8 ayÕnda 15 serbest bölgenin istihdamÕnda artÕú gözlenirken 3 bölgenin istihdamÕnÕn azaldÕ÷Õ belirlendi.
Rize Serbest Bölgesinin istihdamÕ ise
2010 yÕlÕ sonunda durmuútu. YÕlÕn ilk 8
ayÕnda istihdamÕnda en fazla azÕlÕú yaúanan bölge Denizli Serbest Bölgesi oldu.
Bölgede istihdam bu yÕlÕn ilk 8 ayÕnda
geçen yÕlÕn aynÕ dönemine göre yüzde
17.6 azalarak 42 kiúiye geriledi. Samsun
Serbest Bölgesinde ise istihdam OcakA÷ustos döneminde geçen yÕlÕn aynÕ
dönemine göre yüzde 14.8 azalarak 195
kiúiye düútü.
AnÕlan dönemde østanbul Atatürk HavalimanÕ Serbest Bölgesinin istihdamÕnda ise yüzde 8.9’luk bir azalma yaúandÕ.
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Teúvikte “açÕlÕm” tutmadÕ
Teúvikte kalkÕnmada öncelikli bölgelere “yatÕrÕm
açÕlÕmÕ” tutmadÕ. Yerli firmalarÕn teúvike ba÷lanan
sabit sermaye yatÕrÕmlarÕnÕn yüzde 5’i Güneydo÷u
Anadolu’ya, yüzde 4’ü Do÷u Anadolu’ya giderken,
teúvikte aslan payÕnÕ yüzde 36 ile Marmara, yüzde 19 ile
Akdeniz, yüzde 12 ile Ege Bölgesi aldÕ.

T

eĀvikte DoØu ve GüneydoØu baĀta
olmak üzere kalkànmada öncelikli
bölgelere “yatàràm açàlàmà” tutmadà. Yerli Ņrmalaràn teĀvike baØlanan sabit
sermaye yatàràmlarànàn yüzde 4’ü DoØu
Anadolu, yüzde 5’i GüneydoØu Anadolu
Bölgesi’ne giderken, teĀvikte aslan payànà
yüzde 36 ile Marmara, yüzde 19 ile Akdeniz, yüzde 12’sini Ege Bölgesi aldà.
Ekonomi BakanlàØà’nàn verilerine göre,

5.5 yàlda teĀviklerden
aslan payànà Marmara aldà
Yerli Ņrmalaràn teĀvike baØlanan sabit sermaye yatàràmlarànàn yüzde 5’i
GüneydoØu Anadolu’ya, yüzde 4’ü
DoØu Anadolu’ya, yüzde 10’u Karade-

9 aylàk dönemde teĀvikli yatàràmlaràn
yüzde 39’u Marmara Bölgesi’ne
2011 yàlànàn 9 ayànda da tablo deØiĀmedi. Yàlàn 9 ayànda 43 milyar TL’ye ulaĀan
sabit sermaye yatàràmlaràn yüzde 39.1’i
Marmara Bölgesi’ne gitti. 2010 yàlànàn 9
ayànda 13.4 milyar TL’lik sabit sermaye
yatàràmlaràna ev sahipliØi yapan Marmara
Bölgesi, 2011 yàlànàn aynà döneminde 16
milyar 378 milyon TL’lik sabit sermaye
yatàràmà çekti. Bu dönemde ßç Anadolu
Bölgesi’nde 4 milyar 816 milyon TL, EØe
Bölgesi’nde 4 milyar 709 milyon TL, Akdeniz 5 milyar 336 milyon TL, Karadeniz Bölgesi’nde 4 milyar 702 milyon TL,
DoØu Anadolu’ya 2 milyar 683 milyon
TL, GüneydoØu Anadolu Bölgesi’nde 3

milyar 622 milyon TL sabit sermaye yatàràmà teĀvike baØlandà. Muhtelif yerler
baĀlàØànda yer alan teĀvike baØlanan sabit
sermaye yatàràmlarànàn büyüklüØü ise 272
milyon TL oldu.
Bölgelere göre sabit sermaye yatàràmlarànàn toplam içindeki payà sàrasàyla ßç
Anadolu’da yüzde 12.4, EØe Bölgesi’nde
yüzde 11.6, Akdeniz Bölgesi’nde yüzde
12.3, DoØu Anadolu Bölgesi’nde yüzde
3.1, GüneydoØu Anadolu Bölgesi’nde
yüzde 4.6, muhtelif yerlerde yüzde 0.6
düzeyinde gerçekleĀti.

ßmalat sanayinde 19 milyar
TL’lik yatàràm teĀvike baØlandà
TeĀvikli yatàràmlar çerçevesinde bu yàlàn
9 ayànda imalat sanayinde faaliyet gösteren
yerli Ņrmalaràn teĀvike baØlanan 12 milyar
552 milyon TL’lik sabit sermaye yatàràmlarànàn yüzde 44’ünü imalat sanayi yatàràmlarà oluĀturdu. Ocak-Eylül döneminde
imalat sanayinde teĀvike baØlanan sabit
sermaye yatàràm büyüklüØü 19 milyar 52
milyon TL’ye ulaĀtà. Enerji sektöründe 10
milyar 950 milyon TL’lik, hizmetler sektöründe 10 milyar 493 milyon TL’lik sabit
sermaye yatàràmà teĀvike baØlanàrken, taràm sektöründe teĀvike baØlanan sabit sermaye yatàràm tutarà 1 milyar 339 milyon
TL oldu. Madencilik sektöründe teĀvike
baØlanan sabit sermaye tutarà 1 milyar 263
milyon TL düzeyinde gerçekleĀti. TeĀvike baØlanan yatàràmlar içinde enerjinin
payà yüzde 25, hizmetler sektörünün payà
yüzde 24, taràm ve madencilik sektörünün
payà yüzde 3’er oldu.

bir broíürde, siparií bir iç mekan düzenlemesinde öylece zevksiz ve iílevsizce sÜrÜtan yüzleri
ile bizim estetiksizliðimiz ve tasarÜm kültürsüzlüðümüzü haykÜrÜyorlar adeta. TasarÜm deyince
güzelleítirmeyi kastetmiyorum. Daha çok kafa
TÜbbi eldiven balon olur
yormak gerek projelerimize. KaygÜlarÜmÜzÜ íubir doðum gününde
nun adamÜ bunun adamÜna ií yaptÜran, ihaleyi
elden çÜkaran anlayÜítan, menfaat iliíiklerinden
kurtarÜp, özgüne, estetiðe, sanatçÜ, bilim adamÜ, objektif deðerlendirme yaklaíÜmÜna saygÜ
Cüneyt ÖRKMEZ
duyan bir anlayÜía ulaítÜrmamÜz gerekiyor.
PÜrÜl pÜrÜl genç mimarlar, iníaat mühendisleri
yetiítiren üniversitelerimiz, yetiímií gençlerimiz
büyüdüðümüz konusunda övünürken karizma- çok ikna edici bir sebep olamÜyor nedense.
var. Bilim adamlarÜmÜz var. Var olmalÜlar. Bilim
Bilimsel yaklaíÜmlar, tespitlerde yetmiyor. ñnsani suskun adamlar için sÜðÜnÜlacak bir memuriyet
mÜzÜ çizen felaketler karíÜsÜnda susup utangaç
suratlarÜmÜzÜ saklamak yerine alÜnmasÜ gereke
taraflarÜmÜz nasÜl peki. ñnsan yapar mÜ ? Böyle
alanÜ deðil sürekli toplumsal pratiðe ve geliíime
tedbirlerimizi sorgulamakta acÜmasÜz olmamÜz
ihmal olur mu ? Desek desek dursak bazÜ
katkÜ saðlayacak bir ií olarak algÜlanmalÜ ve
lazÜm. Bu acÜmasÜz eleítiriyi politize edebilen
iílerde adam olunur mu ? Yerel yönetimler,
öyle yapÜlmalÜ. YanlÜía dur diyebilmeli saðlam
bir yaklaíÜm her siyasi kanadÜmÜzda mevcut.
nasÜl yönetimler bunlar ? ñnsan kendi memleAma bu ebeleme, “bak sana dokundurdum
ketini nasÜl daha yaíanÜlÜr kÜlar, nasÜl daha güzel kanÜtlarÜ ile. Tabii karar alma mekanizmalarÜnÜn
asÜl sorun sende” yaklaíÜmÜnÜn artÜk yenilir
ve mutlu insanlarÜn yaíadÜðÜ bir kent oluruz diye da bilime ve adamÜna gereken inancÜ ve saygÜyÜ
göstermesi gerekiyor.
sormaz mÜ kendilerine bu yereldekiler. Lafa
yutulur tarafÜ kalmadÜ. Bir iníaat skandalÜdÜr
gelince hemíehriciyiz, severiz memleketlimizi.
gidiyor. Bir denetim skandalÜdÜr sürekli farklÜ
Van’da bir deprem çadÜrÜnda bir doðum
Seviyorsan yaíat kardeíim. Yaíat, öldürme.
alanlarda karíÜmÜza çÜkÜyor. Kim neyi ne kadar
günü kutlamasÜ geliyor gözümün önüne. Bir
biliyor, kim bildiðini sanÜyor ama aslÜnda bilÇok dramatik haberlerle dolu geçiyor haber
küçük pasta, üzerinde yanan kibritler var. Bir
miyor. Kimler “mÜí” gibi yapÜyor. ArtÜk devlet
bültenleri. ArdÜ ardÜna ihmal ardÜ ardÜna yeni
tÜbbi eldiven íiíirilerek balon yapÜlmÜí, doðum
dramlar. Çok seviyorum demekle memleket semekanizmasÜ mÜ, kamuoyu baskÜsÜ mÜ devreye
günü çocuðunun elinde. Eldivenin parmaklarÜ
girecekse girsin ama bazÜ íeyler illa takke düíüp vilmiyor. ñçimiz çok sevdiði için karÜsÜnÜ öldüren
adamlarla dolu oldu. Öldürmek sevmekse ger- havayla dolmuí, dua eden bir eldiven sanki
kel görünmeden çözüm olsun gelsin. Klasik
íií parmaklarÜyla. Bir çocuk kar tutmuí çadÜrÜn
çek sevgi için baíka tabir bulmamÜz gerekiyor.
tabir oldu artÜk deprem deðil kötü tasarlanmÜí
ve yapÜlmÜí mekanlar iníaatlar öldürür. Evet
Bir íeyi bir kez yapacakken günü kurtarmak ya önünde üzerinde bir penye hÜrka. Pamuklu asla
ÜsÜtmaz kÜí soðuðunda. AyaðÜmÜzÜn yere saðlam
da birilerini kurtarmak için yaptÜrÜlan iíler geliöldürüyor, faylarÜmÜzÜ sÜvayla kapatamayÜz. Bu
coðrafyada yaíÜyorsak buna uygun kentleímek yor gözümün önüne. Onlar dikkatlice bakÜlÜnca basmasÜ gerek. Ama önce anlayÜílarÜ deðiítirmemiz gerekecek acÜmasÜzca belki de. Daha
görülebiliyor. Bir kamu binasÜnda, bir yurt, bir
ve yapÜlaímak zorundayÜz. Evet ama zorunluinsanca yaíamak ve yaíatmak için.
okul binasÜnda bir kurumun yayÜn kapaðÜnda
luklar bizim bir íeyi doðru yapabilmemiz için

cuneytorkmez@tosyov.org.tr
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anayileítik, büyüdük, dÜía açÜldÜk,
dünyanÜn krizinde bile krizi kendimize
yakÜítÜramadÜk. Ülke olarak birçok
açÜdan son on yÜl içerisinde dünya ölçeðinde
dev hamleler yapabilen bir ülke olduk. Dikkat
çeken pozitif yönlerimiz oldukça fazla. Ne kadar
övünsek azdÜr. Övünmek güzeldir. Ancak övünemeyeceðimiz hatta utanacaðÜmÜz yönlerimiz
olduðunu unutmadan övüne bilmek tevazuu
gösterebilmek de ayrÜ bir önem taíÜr. Sevdiðim
güzel laflardan biri “ çok tevazuu gösterme
gerçek sanÜrlar” . Evet bu konuma düímediðimiz kesin. Ülke olarak alçaklarda kalmadÜk
son yÜllar itibari ile sesimiz soluðumuz uluslar
arasÜ alanda gayet tok duyulur oldu. BazÜ meselelerde tevazuya gerek yoktu. Öyle de yaptÜk.
ìimdi ekonominin ilginç bir tarafÜnÜn varlÜðÜnÜ
daha deriden hisseder olduðumu söylemeliyim.
Geliíimin, büyümenin kalkÜnmanÜn ölçütlerini
alt alta toplaya toplaya gitsek armutlar, elmalar
neler olurdu diye baksak ortaya resmi verileri
almak en aklÜllÜca ií gibi geliyor. ñstatistikler bu
anlamda önemli bir referans kaynaðÜmÜz sayÜlÜr.
UluslararasÜ kuruluílarÜn geliímiílik göstergeleri,
endeksleri, istatistikleri de var tabii. Ama bir de
görünen köyler ve klavuzlar var. OnlarÜ nasÜl
katacaðÜz bu neyiz, kimiz ve neredeyizi sorgulayan yaklaíÜmÜmÜza. ñíin, mevzuya marjinal
bir ucundan tutup tasarÜm kültürünün neresindeyiz diye kendimize sorsak acaba ne çÜkar
karíÜmÜza. Ya da sanat yaklaíÜmÜmÜzÜ, estetik
kaygÜlarÜmÜzÜ sorgulasak toplumsal olarak, ülke
olarak ne durumda olduðumuzu nasÜl buluruz
? Çok kafalarÜ yormadan karÜn aðrÜsÜ konulara
girmekte fayda var. Evet geliítiðimiz konusunda

2011 yàlà Eylül ayànda yerli Ņrmalara yönelik 256 adet yatàràm teĀvik belgesi düzenledi. Söz konusu belgelerde öngörülen
sabit yatàràm tutarà 3 milyar 505.4 milyon
TL, öngörülen istihdam 7 bin 879 kiĀi olarak belirlendi. 2011 yàlànàn Ocak-Eylül
döneminde ise geçen yàlàn aynà dönemine
göre yüzde 3.6 azalàĀla 43 milyar 97 milyon TL’lik sabit sermayeli yatàràm teĀvike baØlandà. Bu dönemde verilen teĀvik
belgesi sayàsà geçen yàlàn aynà dönemine
kàyasla yüzde 11.8 artàĀla 3 bin 524 adet
oldu. ßlk 9 ay itibariyle teĀvike baØlanan
yerli yatàràmlarla öngörülen toplam istihdam yüzde 1.5 azalàĀla 98 bin 726’ya
yükseldi. 2006 yàlàndan 2011 yàlànàn Eylül
ayàna kadar olan dönemde teĀvike baØlanan sabit sermaye yatàràmlarà toplam 235
milyar 465 milyon TL’ye yükselirken, teĀvik belgesi sayàsà 21 bin 567’ye, teĀvike
baØlanan yatàràmlarla öngörülen istihdam
ise 827 bin 59 oldu.

niz Bölgesi’ne giderken, teĀvikte aslan
payànà yüzde 36 ile Marmara, yüzde 19
ile Akdeniz bölgesi aldà. Bu dönemde ßç
Anadolu Bölgesi teĀvike baØlanan sabit
sermaye yatàràmlarànàn yüzde 11’ini, Ege
Bölgesi yüzde 12’sini çekti. 2006 yàlànda
Eylül 2011’e kadar 5.5 yàlà aĀkàn dönemde teĀvike baØlanan 235.5 milyar TL’lik
sabit sermaye yatàràmlarànàn 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
DoØu Anadolu Bölgesi’nde 9.3 milyar
TL, GüneydoØu Anadolu Bölgesi’nde
12.2 milyar TL, Karadeniz Bölgesi’nde
22.9 milyar TL’lik sabit sermaye yatàràmà
teĀvike baØlandà. Muhtelif yerler baĀlàØà
altànda toplanan teĀvik kapsamàndaki sabit sermaye yatàràmlarà ise 8.2 milyar TL
oldu.
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Bütün Rakiplerini Geride BÕrakan Kaleidoscope
Grubu projeleri ile hem 75.000 TL’lik Elginkan VakfÕ
Teknoloji Ödülünün hem de 50.000 TL’lik Türk
Telekom Büyük Ödülünün sahibi oldu… 25.000
TL’lik OSTøM Özel Ödülünü ise Ultravision grubu
Ultralight projesi ile kazandÕ…

Ü

niversite öØrencilerini yenilikçi
ürün ve teknoloji geliĀtirmeye
teĀvik etmek ve yarànàn teknoloji
Ņrmalaràna ilk adàm desteØi saØlamak amacàyla bu sene beĀincisi düzenlenen Yeni
Fikirler Yeni ßĀler YaràĀmasà’nàn Ņnal töreni 19 Kasàm 2011 Cumartesi günü ODTÜ
Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleĀtirildi.
Türkiye’nin çeĀitli üniversitelerinde öØrenim görmekte olan giriĀimci ruhlu öØrencilerden gelen 500 baĀvuru arasàndan
yapàlan titiz elemeler sonucu Ņnale kalmaya hak kazanan yedi projenin yaràĀtàØà tören, öØrenci ve akademisyenlerden yoØun
ilgi gördü. 75 BßN TL’lik Elginkan Vakfà
Teknoloji Ödülü Kapileroskop Projesi ile Kaleidoscope ekibine verildi.
Kaleidoscope ekibi aynà proje ile 50
BßN TL’lik Türk Telekom Büyük
Ödülünün sahip oldu. 50 BßN TL’lik
SSM Büyük Ödülünü ise YEF isimli projeleri ile Heavy Science ekibi
aldà. Ayràca savunma kategorisinde
10 BßN TL’lik ikincilik ödülü Mobial projeleri ile Nanosis ekibi, biliĀim
ve telekomünikasyon kategorisinde

ikicilik ödülünü ise Powermems ekibi kazandà. Powermens aynà zamanda 25 BIN
TL’lik INTEL Özel Ödülünü kazandà. Ultralight projeleri ile Ultravision Grubu da 25
BIN TL’lik OSTßM özel ödülünün sahibi
oldu.
ODTÜ Teknokent’in kazanan Ņnalistlere desteØi sadece büyük ödüllerle sànàrlà deØil. Kazanan grup, Teknokent bünyesinde
ücretsiz olarak 3 yàl süreyle “Āirket” olarak
faaliyet gösterebilme hakkànà ve ODTÜ
Teknokent’in himayesinde deneyimli iĀ
adamlarànàn bilgilerinden faydalanma ve
uluslar arasà alanda teknoloji transferi gerçekleĀtirme fàrsatlarànà elde ediyor.

Abdullah ÇÖRTÜ

H

acortu@hotmail.com

Yeni ¿kir
úampiyonlarÕna ödül
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MekanÜn Ruhu
Kurumsallaíma

erkesin cari açÜk konuítuðu ülkemizde bugün gündemden kopmak
adÜna kobi’ler için hayati önem
taíÜyan kurumsallaímanÜn ne olduðunu
yakalamaya çalÜíacaðÜm. KurumsallaímanÜn
ne olduðuna bir türlü tatmin edici bir cevap
bulamÜyorum. AslÜnda bu yazÜyÜ kaleme
aldÜktan sonra iyice karÜítÜ kafam…
Çevremizdeki her íeyi deðerli kÜlan o íeyin
bizim gözümüzde ne olduðudur. “Bu nedir”
sorusuna üç farklÜ yaklaíÜmla cevap verebiliyorum.
Birincisi bir íeyin cismanî yorumudur.
DÜísal olarak yapÜyÜ açÜklayan yorumdur.
Mekanik bir yaklaíÜmdÜr.
ñkincisi, bir íeye anlam kazandÜran mantÜksal ve duygusal yaklaíÜmdÜr. Cisim sÜfatlarÜ
ve özellikleriyle anlam kazanÜr.
Üçüncüsü bir íeyi sürekli kÜlan, ona ruh
kazandÜran yaklaíÜmdÜr. Cismin varlÜðÜ, onun
özelliklerinin olmasÜ sürekli olmasÜ için yeterli
deðildir. Bir cevhere ihtiyaç vardÜr ki bu da o
íeye ruh kazandÜrmakla olur.
Ne kastettiðimi birkaç örnekle izah etmeye
çalÜíayÜm:
Bütün MüslümanlarÜn ziyaret ettiði ve ziyaret etmek ñslam’Ün íartlarÜndan olan mukaddes mekân Kabe dÜíarÜdan bakÜldÜðÜnda bir
bina ve örtüden müteíekkildir. Ama bu bina
tarih boyunca ziyaret edilmií, tarihi ve dini
olarak bir misyona sahip olmuí, insanlarÜ
her dönem bir araya toplamÜí, MüslümanlarÜ ortak bir fikir etrafÜnda toplamÜítÜr. Ancak

Kabe’nin esas özelliði, kutsallÜðÜ ve sürekliliði
bunlarÜn ötesinde sahip olduðu ruhtan kaynaklanmaktadÜr.
Daha genel ve güncel bir örnek olarak aile
kurumuna bakabiliriz. Aile iki farklÜ cinsin
oluíturduðu bir organizasyondur. ñki farklÜ
cins bir araya gelir, hayatÜ paylaíarak birlikte
yaíarlar. Ama aileyi kurum yapan bunlarÜn
ötesindeki bir ruhtur.
Hatta insan etten, kemikten ve diðer parçalardan oluían bir varlÜktÜr. Bu biyolojik
yapÜ düíünce, his gibi özelliklerle donanmÜítÜr. Ancak insan ruh ile süreklilik kazanÜr.
Örnekleri çoðaltmak mümkündür. Bütün
bu örneklerden hareketle kurumsallaímayÜ
saðlayan ruhtur sonucuna varÜyorum. ìirketimizin de binasÜ, sermayesi, organizasyon
yapÜsÜ hepsinin bulunmasÜ gayet önemli de
kurumsallaímayÜ saðlayan bunlarÜn hiçbiri
deðil ki… ìirketimizi sürekli kÜlmak istiyorsak
ona ruh kazandÜrmalÜyÜz.
Peki ruh nedir? Konuyla ilgili olanlar “o
vardÜr ama onu idrakle kavrayamayÜz” diyorlar. Yani “olduðunu biliriz ama ne anlatabiliriz ne de anlayabiliriz” diyorlar. Aynen
benim tam olarak anlatamadÜðÜm gibi…
Son olarak her bir íirketin kendi kurumsal
yapÜsÜnÜ kendisinin oluíturabileceðini, baíka
íirketlerden devralamayacaðÜnÜ düíünüyorum. Yani öyle reenkarnasyon gibi hazÜrcÜlÜk
ve kolaycÜlÜk yok…
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UstalÜk belgesinde acÜ ders
Türkiye Esnaf ve
SanatkârlarÕ (TESK)
BaúkanÕ Bendevi
Palandöken, inúaat
iúçilerine verilen ustalÕk
belgesinin öneminin
Van depremi ile ortaya
çÕktÕ÷ÕnÕ, yetki belgesi
ile çalÕútÕrÕlacak iúçilerle
binalarÕn daha kaliteli
olaca÷ÕnÕ vurguladÕ.

T

ESK BaĀkanà’nàn yaptàØà yazàlà
açàklamada, Çevre ve ÿehircilik
BakanlàØà tarafàndan resmi gazetede yayànlanan yönetmeliØi anàmsatarak, inĀaatlarda yetki belgesi olmayan
kiĀilerin çalàĀamayacaØànà, inĀaat ve tesisat iĀlerinde yetki belgeli usta çalàĀtàràlmasànàn zorunlu olacaØànà bildirdi.

“Mesleki belge Āart”
Palandöken, mesleki belgenin Āart
olduØunu vurgulayarak, bunun öneminin Van depremi ile ortaya çàktàØànà,
bundan sonra yapàlacak olan inĀaatlaràn
eskiye oranla daha kaliteli olacaØànà ifa-

de ederek Āöyle devam etti:
“Yönetmelikte yetki belgesi olarak
sayàlan belgeler; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafàndan verilen belgeler, 3308
sayàlà Kanun kapsamànda verilen belgeler, kamu kurumu niteliØinde meslek
kuruluĀlarà tarafàndan verilen belgeler,
ßÿKUR kurslarà sonucunda edinilmiĀ
belgelerin yanànda inĀaat ve tesisat
iĀlerinde bu YönetmeliØin yayàmà tarihinden önce çalàĀmàĀ olduØunu, müteahhitten alànacak yazà veya sosyal
güvenlik kuruluĀundan alànacak belge
ile kanàtlayàp, bu yazà veya belgelerle 1 Ocak 2015 tarihinden önce Çevre

Atilla ÇINAR
Makina Mühendisi

acinar@etik.com.tr

G

eçtiðimiz günlerde, hem
Cumhuriyet’in ilan ediliíinin 88.
yÜldönümü olan 29 Ekim 2011,
hem de ölümünün 73. yÜldönümü olan
10 KasÜm 2011 günlerinde bir kez daha
saygÜ, sevgi ve özlemle andÜðÜmÜz Mustafa
Kemal Atatürk tarafÜndan yazÜlmÜí bir
‘Geometri KitabÜ’ var. Uzun zamandÜr
mühendis ve teknik elemanlara vermekte
olduðum ‘Geometrik BoyutlandÜrma
ve ToleranslandÜrma’ baílÜklÜ eðitime
Atatürk’ün yazmÜí olduðu bu kitaptan
söz ederek ve kitaptan bazÜ örnekler de
vererek baílÜyorum. Eðitimlere katÜlan her
kuíaktan insanÜn, Atatürk’ün pek bilinmeyen bu yanÜnÜ öðrendiklerinde onunla
biraz daha yakÜnlaítÜklarÜnÜ hissediyorum.
Çok fazla bilinmiyor ve pek az kiíi
dile getirmií olsa da, Atatürk’ün onca ií
arasÜnda, hatta belki de saðlÜðÜnÜn bozulmaya baíladÜðÜ 1936-1937 yÜllarÜnda bir
geometri kitabÜ yazmÜí olduðu bir gerçektir. 44 sayfalÜk bu kitap 1937 yÜlÜnda
dönemin Milli Eðitim BakanlÜðÜ tarafÜndan
yazar ismi belirtilmeden basÜlmÜí, aynÜ
kitabÜn 1971 ve 1998 yÜllarÜnda olmak
üzere iki defa Türk Dil Kurumu tarafÜndan
yeni baskÜlarÜ yapÜlmÜítÜr. Bugün internet
arama motorlarÜnda ‘Atatürk’ün Geometri KitabÜ’ yazÜldÜðÜnda binlerce sayfa ile
karíÜlaíÜyor olmak, hatta bu sayfalardan
kitabÜn kendisine de ulaíabilmek ise sevindirici.
Bir devletin kurucu baíkanÜ, savaí
ve mücadelelerle geçmií ve çok íey sÜðdÜrÜlmÜí kÜsa yaíamÜnÜn son dönemlerine
böyle pek de kimsenin aklÜna gelmeyecek

ve ÿehircilik il Müdürlüklerine veya
ilgili idareye baĀvurarak adàna Geçici
Ustalàk Yetki Belgesi düzenlenenler,
Milli EØitim BakanlàØàna baØlà kurum
ve kuruluĀlar tarafàndan 32-40 saatlik
eØitim sonucunda verilen belgeler de
yine yetki belgesi olarak kabul edilecek.”

“Sektörde çalàĀan herkesin
eØitimi amaçlanàyor”
Türkiye’nin deprem ülkesi olmasà ve
depremlerde inĀaat hatalaràndan ölenlerin
sayàsànàn yüksek olduØunu vurgulayan Pa-

M. Kemal Atatürk’ün
Geometri KitabÜ

sÜra dÜíÜ bir kitabÜ da sÜðdÜrmayÜ nasÜl ve
neden düíünmüí olabilir?
Hiç kuíkusuz Atatürk’ün böyle bir
kitap yazmaktaki öncelikli amacÜ, onun
dilimizin geliímesine katkÜ saðlama isteði olmalÜdÜr. ToplumlarÜn dillerinin, bir
iletiíim aracÜ olmaktan öte, düíünmenin
ve fikir üretmenin de temel aracÜ olduðu
bilinen bir gerçektir. Bunun için, toplumlarÜn kendilerine ait, kendi bireyleri
tarafÜndan türetilmií ve toplumun tüm
bireylerince kolay anlaíÜlan kavramlar ile
konuímalarÜ, bu kavramlarÜ baíta eðitim
olmak üzere hayatÜn her alanÜna yaymalarÜ yaíamsal önem taíÜmaktadÜr.
YazÜldÜðÜ dönemde okullar için temel
bir geometri dersi kaynak kitabÜ olmasÜnÜn
ötesinde kitabÜn çok önemli bir baíka
niteliði var. Kitapta, Atatürk’ün bizzat
kendisi tarafÜndan türetilmií elli civarÜnda
terim kullanÜlmakta. SatÜh yerine yüzey,
kutur yerine yarÜçap, zaviye yerine açÜ,
müselles yerine üçgen, hattÜ munassÜf yerine açÜortay gibi, bugün artÜk tüm toplum

landöken, yönetmelik ile sektördeki herkesin eØitim almasàyla sorunun çözülmesinin
amaçlandàØànà belirtti. Palandöken, inĀaat
sektöründe yer alan yaklaĀàk 150 alt meslek grubunun iĀverenlerinin ve bu iĀverenlerin yanlarànda çalàĀanlaràn, mesleki belgelerini almasà için önlerinde birkaç aylàk
süre kaldàØànà bildirdi. ßlgili Bakanlàklar
ve meslek kuruluĀlara seslenen Palandöken, bu sektörde çalàĀan herkese ulaĀàlarak
belge almamàĀ olanlaràn eØitime yönlendirilmesi ve belgelendirilmesi gerektiØini
vurguladà.
yerlerden biri savaí alanlarÜdÜr. ñlkel toplum savaíçÜsÜnÜn kullandÜðÜ okun hedeften
sapmamasÜ için de, günümüz savaílarÜnda kullanÜlan güdümlü roketin yerine
ulaímasÜ için de sistemlerin geometrik
niteliklerinin olabildiðince uygun olmasÜ
gerekir. Bir mermi öngörülen hedeften
sapÜyor veya bir silahÜn yedek namlusu
yuvasÜna tam oturmuyorsa bunlarÜn nedeni çoðu zaman sistemlerdeki geometrik
hatalardÜr. Bu hatalarÜn bir savaí sÜrasÜnda ortaya çÜkmasÜ ise savaíÜn kaybedilmesine kadar uzayan kötü sonuçlar doðurabilir. Kuíkusuz, Mustafa Kemal Atatürk
aynÜ zamanda bütün bunlarÜ yaíayarak
gören bir komutan olmasÜ nedeniyle de
geometri ile ilgili olmuítur.

tarafÜndan kolayca anlaíÜlÜp kullanÜlan
birçok terim Atatürk tarafÜndan türetilmií
ve ilk kez bu kitapta kullanÜlmÜítÜr. Birçok
kaynakta dile getirildiði gibi, “Müsellesin, zaviyetan-Ü dahiletan mecmu’ü 180
derece ve müselles-i mütesaviyü’l-adla,
zaviyeleri biri birine müsavi müselles deAtatürk, birçok ölümsüz eserinin yamektir.” yerine “üçgenin iç açÜlarÜ toplamÜ
180 derecedir ve eíkenar üçgen, açÜlarÜ
nÜnda ‘Atatürk’ün Geometri KitabÜ’ ile de
birbirine eíit üçgen demektir” diyebilme- yaíamaya devam edecektir.
mizi de Atatürk’e borçluyuz.
Bu dili ne kadar daha geliítirir ve zenginleítirirsek zihinsel
yaratÜcÜlÜklarÜmÜzÜn da o kadar
çoðalacaðÜnÜ söyleyebiliriz.
Mustafa Kemal Atatürk’ü
bir geometri kitabÜ yazmaya
yönlendiren ikinci önemli
neden ise onun bir bilimsel
alan olarak geometriye verdiði deðer olmalÜdÜr. Geometri
bilimine olan ihtiyacÜn ne
denli yaíamsal ve önemli
olduðunun ortaya çÜktÜðÜ
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SaðlÜkta yerli üretim dönemi

Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ Türkiye’de sa÷lÕk ürünlerinde yerli üretimin arttÕrÕlmasÕ için yaptÕ÷Õ çalÕúmalara hÕz
verdi. Sa÷lÕk BakanÕ Prof. Dr. Recep Akda÷ bu alanda yapÕlan çalÕúmalar hakkÕnda bilgi vermek ve görüúleri
dinlemek üzere OSTøM OSB sanayicileriyle bir araya geldi.

S

aØlàk BakanlàØà, saØlàk alanànda
yerli ürünlerin kullanàlmasà için
çalàĀmalara baĀladà. Bu kapsamda
hazàrlanan kanun hükmünde kararnamede
özel bir düzenleme yapàldà. Bu düzenleme
ile birlikte, SaØlàk BakanlàØà, yerli üretimin ve hizmetlerin geliĀtirilmesi için çok
daha aktif görev yapacak.

SaØlàk Bakanà Prof. Dr. Recep AkdaØ,
yapàlan bu düzenlemeyle ilgili bilgilendirme yapmak üzere OSTßM OSB Yönetimini ziyaret etti. OSTßM OSB BaĀkanà
Orhan Aydàn, Yönetim Kurulu Üyeleri, ORSßAD BaĀkanà ve Bölge Müdürü
Adem Aràcà ile birim müdürleri tarafàndan OSTßM Yönetim binasànda aØàrlanan
AkdaØ, toplantàda OSTßM’li sanayicilerle
bir araya geldi. Özellikle OSTßM Medikal Kümelenmesi üyesi sektör Ņrmalarà
ile görüĀen ve medikal üretim sektörünün
sàkàntàlarànà dinleyen AkdaØ, yapàlan yeni
düzenlemelerle getirilen ‘off-set’ sistemi
ile yerli üreticinin desteklenmesi için çaba
sarf ettiklerinin altànà çizdi.
Toplantànàn açàlàĀànda konuĀan OSTßM
OSB BaĀkanà Orhan Aydàn, OSTßM’deki

çekerek bu noktada da kümelenmenin çok
faydalà olduØunu vurguladà. Bu kanunla
birlikte saØlàk sektörünün tüm paydaĀlarànàn önünde yeni ufuklar açàldàØànà sözlerine ekleyen AkdaØ, bu çalàĀmalarda SaØlàk
BakanlàØà’nàn en önemli iĀ ortaØànàn da
OSTßM OSB olacaØànà söyledi.

“Cari açàØàn çözümü yerli üretim”
SaØlàk alanàndaki ürünlerin sürekli teknolojisinin yenilenmesi gerektiØin de
söyleyen AkdaØ, cari açàØà azaltmanàn
tek yolunun da yerli üreticiyi desteklemek
olduØunu söyledi. AkdaØ konuĀmasàn Āu

“OSTßM, diØer sanayi bölgelerine örnek bir kuruluĀtur”

nilüfer.ariak@ihale.com.tr

SaØlàk BakanlàØà Strateji GeliĀtirme
BaĀkanlàØà’ndan edinilen bilgiye göre,
hazàrlàØà bitmek üzere olan kanun hükmünde kararname ile Türkiye’de saØlàk
ürünlerinde yerli üretimin arttàràlmasà için
özel bir düzenleme yapàldà. Buna göre,
SaØlàk BakanlàØà ve baØlà kuruluĀlarà,
saØlàk hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan ve ileri teknoloji gerektiren ürün ve
hizmetlerin üretimine, teknolojilerinin
geliĀtirilmesine ve yurt dàĀàndan transferine yönelik, yerli ve yabancà yatàràm ve
teknoloji imkânlarànà araĀtàracak, teĀvik
edecek, gerektiØinde bu konudaki giriĀimlere iĀtirak edecek. Bu amaçla Āirket
kurabilecek, ihtiyaç halinde alàm garantili
yerli üretim yaptàracak, bu ürünlerle ilgili
araĀtàrma, geliĀtirme, prototiplerin imalini
saØlayacak. Uzun vadeli, ön ödemeli sipariĀler ve diØer mali ve ekonomik teĀvikleri
tespit edecek, bu ürünlerin off-set ticaretini düzenleyecek.

Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin bir
destekçisinin de SaØlàk BakanlàØà olduØunu dile getirerek sözlerine baĀladà. Bu
anlamda SaØlàk BakanlàØà’ndan yerli üretime elle tutulur destekler görmeyi beklediklerini, fakat bu kadar hàzlà bir ofset atàlàmànà öngöremediklerini söyleyen Aydàn,
konuya verdikleri önemden ötürü SaØlàk
Bakanà’na teĀekkür etti. DiØer birçok bakanlàkla yaptàklarà görüĀmelerde offset
uygulamasànàn benimsenmesi için büyük
çaba sarf ettiklerini belirten Aydàn, konuya en büyük ilgiyi gösterenin ve ilk harekete geçenin SaØlàk BakanlàØà olduØunu
vurguladà.

SaØlàk Bakanà OSTßM’de gördüØü iĀ
yapma ve üretme heyecanànàn kendisini
heyecanlandàrdàØànà söyleyerek, bu heyecanàn kendilerinin yerli üretime olan
inançlarànà arttàrdàØànà belirtti.
Bakan AkdaØ Āöyle konuĀtu:
“OSTßM Türkiye’ye örnek olacak biçimde kümelenme anlayàĀànà, iĀ geliĀtirme ve büyütme anlayàĀànà, Pazar büyütme
anlayàĀànà hedef almàĀ bir kuruluĀ. Bunun
için oluĀturduØu alt kuruluĀlarà var. SaØlàkla ilgili olarak yerli üreticilerin bir araya geldiØi Medikal Sanayi Kümelenmesi
oluĀmuĀ durumda. Bizim yerli üretimi
desteklemek adàna ortaya koyduØumuz
bu kanunun gereklerini birlikte yerine getirerek içeriØini geliĀtirmeye çalàĀacaØàz.
OSTßM’in bu alanda verdiØi çabanàn diØer tüm organize sanayi bölgelerine örnek
olmasà gerekir. DiØer taraftan üniversitelerimizi de bu yapànàn içine davet ediyorum. Bizler bu ortaklàk anlayàĀàyla yerli
üreticimizi destekleyeceØiz.”
AkdaØ, üretimin bir ileri aĀamasànàn da
pazarlama olduØuna dikkat çekti. Gerek
tàbbi malzeme gerekse ilaç gibi ürünleri
yurt dàĀà pazarlara satabilmek için mutlaka bir araya gelinmesi gerektiØini belirten
AkdaØ, Ņrmalaràmàzàn tek tek bu pazarlarla yaràĀabilmesinin zorluØuna dikkat

sözlerle tamamladà:
“Biz aldàØàmàz bir tomograŅ cihazànàn
yeni teknolojilerini takip etmek zorundayàz. Yani bir kere bu cihazà almakla iĀ
bitmiyor, birkaç yàl sonra cihazlaràn teknolojisi eskiyor ve yenisiyle deØiĀtirmek
zorunda kalàyoruz. Dolayàsàyla bu pazar
oldukça büyük ve hareketli bir pazardàr
ve yerli üreticimizin bu pazardan mümkün olduØunca fazla pay almasà Āarttàr.
Türkiye’nin cari açàk sorunu, sadece saØlàkta deØil, her sektörde yerli üreticinin
desteklenmesiyle çözülecektir. Bunun
baĀka yolu yoktur.”

Sürdürülebilir
Rekabet

Nilüfetr ARIAK

G

ünümüzde rekabet her zamankinden daha zor her zamankinden
daha çetin hale geldi. Geçmiíe
göre kar marjlarÜ azaldÜ ve azalmaya da
devam ediyor.
Rekabet edebilmek için alÜnan tedbirler
bir süre iíe yararken bir zaman sonra artÜk
yeni tedbirler almak gerekiyor.
Rekabet arttÜkça verimlilik daha önemli
hale geliyor. Geliímií ekonomilerde, verimlilik konusu uzun yÜllar önce fark edildi
ve bu konuda pek çok önlemler alÜndÜ.
Halen de bu konuda yüzlerce nitelikli insan
çalÜíÜyor. Ülkemizde de ard arda yaíanan
krizler neticesinde verimlilik konusu önemli
hale geldi.
ñíletmeler üretim, kaynak planlama ve
müíteri iliíkileri gibi konularda biliíim çözümlerine yöneldiler. Bu íekilde, iç operasyonlar daha verimli ve daha hÜzlÜ hale geldi.
Rekabet koíullarÜ her gün büyük bir hÜzla
deðiítikçe, iíletmeler için rekabetin etkisinin sürdürülebilir olmasÜ gerekliliði ortaya
çÜktÜ. AnlÜk çözümler etkiliydi fakat etkisi
sÜnÜrlÜydÜ.
Bu durumda, bir iíletmenin sürdürülebilir
íekilde rekabetçi koíullara ayak uydurabilmesi için yapmasÜ gereken íeyin “Stratejik
SatÜn Alma” olduðu fark edildi.
Stratejik SatÜn Alma nedir. En basit
ifadeyle, en iyi ürün yada hizmeti en iyi
fiyata satÜn alarak, maliyetleri belirgin bir
íekilde düíürmektir. Bunu yapabilmek için
de süreçlerin daha hÜzlÜ, íeffaf ve rekabetin
ulusal yada uluslararasÜ ölçekte gerçekleímesi, bunu saðlayacak altyapÜlara sahip
olunmasÜdÜr.
Dünyadaki geliímelere baktÜðÜmÜzda,
örneðin Fortune 500’deki íirketlerin tamamÜnÜn satÜn alÜmlarÜnÜ bu íekilde yaptÜklarÜnÜ
görmekteyiz. Elektronik ortamÜn saðladÜðÜ

hÜz, íeffaflÜk ve rekabet yaratma gücünden
faydalanarak íirketler satÜn alÜmlarÜnÜ ve
dolayÜsÜyla da satÜílarÜnÜ artÜk e-platformlar
üzerinden gerçekleítirmektedirler.
Dünya üzerinde binlerce íirket neyi farklÜ
yapÜyorlar. SatÜn alÜm ihtiyaçlarÜnÜ gerek
ilgilenebilecek tüm firmalara gerek daha
önceden onayladÜklarÜ tedarikçilere doðrudan ve saniyeler içinde ulaítÜrÜyorlar. Fiziki
ortamda günlerce sürecek teklif toplama,
pazarlÜk vb... süreçleri dakikalar, saatler
içinde gerçekleítiriyorlar. Tedarikçiler de
benzer íekilde, hangi müíterisi ne satÜn
alacak, anÜnda görüyor ve teklif verme
imkanÜna sahip oluyor. Üstelik pazarlama
maliyetlerini de azaltarak.
ArtÜk satÜn alÜrken de, teklif verirken de
maliyetleri düíürmeden rekabet edebilmek
zor ve daha da zor olacak.
ìirketlerin satÜn alma sorumlularÜ yada
pazarlama sorumlularÜnÜn iíleri çok daha
stratejik önemde. ìirketlerine kazandÜracaklarÜ her kuruíun íirketin devamlÜlÜðÜ için
kritik önemi var.
Bundan on beí yÜl önce internet üzerinden íirketleri bulmak, ürünlerini incelemek
hayaldi. Bugün artÜk hayatÜmÜzÜn bir parçasÜ. SatÜn alanlar ve pazarlamadan sorumlu
olanlar birbirlerini/ürünlerini e-ortamda
görmeye çalÜíÜyor.
ArtÜk sürdürülebilir rekabet için bundan
fazlasÜna ihtiyaç var. SatÜn alanlarÜn, ihtiyaçlarÜnÜ daha hÜzlÜ ve rekabetçi bir íekilde
almalarÜ gerekiyor.
SatÜn almak istediðiniz ürünü en ucuz/iyi
fiyata kim satÜyor, sattÜðÜnÜz ürünü íu anda
kimler satÜn almak istiyor.
Sürdürülebilir rekabetin sÜrrÜ, bu sorularÜn
cevaplarÜnda. Cevaplar için ise çözüm
yollarÜ keífedildi. SÜra bizim keífetmemizde.
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GAP’da 1 milyon kiíi
sanayi sektöründe çalÜíÜyor
Yo÷un fabrika kurma talebi üzerine OSB’lerde ilave alan oluúturma çalÕúmalarÕna
baúlandÕ. Gaziantep OSB’deki fabrikalarÕn iúçi bulma konusunda sÕkÕntÕ yaúadÕ÷Õ bildirildi.

G

üneydoØu, özellikle son 10 yàlda büyük geliĀme gösteren sanayi sektörüyle büyük dikkat çekerken, bu geliĀme
“GüneydoØu’nun makus talihi deØiĀiyor” Āeklinde yorumlanàyor. Yakàn zamana kadar geçim kaynaØànàn sadece taràm ve hayvancàlàkla
sànàrlà olduØu ifade edilen GüneydoØu Anadolu
Bölgesi’nde son yàllarda gözden uzak ve hàzlà
Āekilde sanayileĀme yolunda büyük adàmlar atàldà. Uzun yàllar boyunca yöredeki bazà il ve ilçelerde kamu tarafàndan kurulan TEKEL, Türkiye
Süt Endüstrisi Kurumu ve Sümerbank dàĀànda
üretim tesisinin yer almadàØà GüneydoØu’da,
kamuya ait bu fabrikalaràn kapatàlmasàna raØmen son yàllarda uygulamaya konulan “doØru
teĀvik” uygulamalaràyla özel sektör tarafàndan 3
bin 500’ün üzerinde fabrika üretime açàldà.
Son teknolojiye sahip fabrikalarda dünya
standartlarànda kaliteli ürünler üretilirken, bu
ürünler yurt içinin yanà sàra 100’ü aĀkàn dünya
ülkesine ihraç ediliyor. Yatàràmcàlaràn bir bir
devreye soktuØu tesisler sayesinde özellikle
organize sanayi bölgelerinde kurulan fabrikalaràn sayàsà her geçen gün artarken, yapàm ve
proje aĀamasànda olan yüzlerce fabrika da kàsa
vadede üretime geçmeye hazàrlanàyor. Gaziantep, Adàyaman, Batman, Diyarbakàr, ÿanlàurfa,
Siirt ve ÿàrnak’ta gàda, tekstil, mermer, kimya,
yapà, plastik ve mobilya baĀta olma üzere çeĀitli
dallarda üretim yapan 3 bin 500’ü aĀkàn tesiste
150 bini aĀkàn kiĀi çalàĀàyor. Üretim tesislerine
baØlà olarak geliĀen yan sektörlerle birlikte bölgede artàk 1 milyonu aĀkàn kiĀinin geçim kaynaØànà, sanayi sektörü oluĀturuyor. Gaziantep’te
bin 800, Diyarbakàr’da 600, ÿanlàurfa’da 575,
Adàyaman’da 265, Batman’da 125, Mardin’de
108, Siirt’te 55 ve ÿàrnak’ta 10 olmak üzere toplam 3 bin 538 üretim tesisinde 150 bini aĀkàn
iĀçi istihdam ediliyor.
Bu iĀçilerin 100 binden fazlasà Gaziantep’teki
tesislerde çalàĀàrken, Diyarbakàr’da 16 bin,
ÿanlàurfa’da 15 bin, Adàyaman’da 11 bin,
Batman’da 3 bin 200, Mardin’de 3 bin, Siirt’te
bin 300 ve ÿàrnak’ta ise 200 kiĀi istihdam ediliyor. Üretim tesisleri beraberinde baĀta hizmet
sektörü olmak üzere birçok sektörün de geliĀmesini saØlarken, bu yan sektörler sayesinde de
on binlerce kiĀi istihdama kavuĀtu. Sanayi sektöründe küçümsenmeyecek oranda kadàn iĀçiler
de çalàĀàrken, sanayileĀmenin aynà zamanda
sosyal deØiĀime ve beraberinde bölgede uzun
yàllardàr hâkim olan feodal yapànàn kàràlmasànà
da saØladàØà belirtildi. Bölgede geliĀen sanayi
sektöründe yerini almak isteyen giriĀimciler,
bu yatàràm alanlaràna büyük raØbet gösteriyor.
Gaziantep 4’üncü organize sanayi bölgesini
yatàràmcànàn hizmetine sunup, 5’nci bölgenin
hazàrlàklaràna baĀlarken, yoØun talep nedeniyle
Diyarbakàr, Batman, Adàyaman, ÿanlàurfa ve
Mardin ikinci organize sanayi bölgesi oluĀturmaya çalàĀàyor. Gaziantep OSB Yönetim Kurulu BaĀkanà Cahit NakàpoØlu, bölgelerinde üretimde olan ve yaklaĀàk 90 bin iĀçinin istihdam
edildiØi fabrikalaràn tam kapasiteyle çalàĀtàØànà
belirterek nah baĀta olmak üzere tekstil, gàda

makine ve ambalaj sektöründe dünya markasà
olan bir kent haline dönüĀtüklerini kaydetti. Yatàràm yapmak isteyen çok Ņrma bulunduØunu,
talepleri karĀàlayamadàklarànà anlatan NakàpoØlu “Kàsa sürede tamamlanacak yatàràmlar sayesinde bölgedeki fabrikalarda çalàĀan iĀçi sayàsà
100 bini aĀacaktàr. Bugün bölgedeki fabrikalar
iĀçi bulamàyor. Bu ihtiyacà karĀàlamak için de
Milli EØitim BakanlàØà ile iĀ birliØi yaparak yatàlà meslek lisesi kuracaØàz” dedi.
Diyarbakàr Organize Sanayi ßĀadamlarà DemeØi (DOSIAD) BaĀkanà Aziz Özkàlàç, bölgede
yatàràm yapmak isteyen çok sayàda giriĀimcinin
bulunduØunu, ancak bu yatàràmcàlara OSB’de
yer kalmadàØà için tahsiste bulunamadàklarànà
belirterek Āöyle konuĀtu: “Bu yatàràmcàlaràmàz
için OSB’ye 3 bin dönümlük bir alan eklemek,
için çalàĀma baĀlattàk. KamulaĀtàrma ve diØer
bürokratik iĀlemleri tamamladàk. Bu alanà 90
giriĀimciye tahsis edeceØiz. Her gün yeni yeni
giriĀimciler beni telefonla arayàp yatàràm için
yer talebinde bulunuyor. Yer olmadàØà için talebi karĀàlayamàyoruz. ßkinci OSB ile ilgili çalàĀmalaràmàz sürüyor.”
SanayileĀme yolunda attàØà büyük adàmlarla ulusal ve uluslararasà düzeydeki markalarla
rekabet etme baĀaràsànà gösteren Gaziantep,
2010 yàlànda Türkiye’nin en büyük 500 sanayi
kuruluĀu arasàna 10 Ņrmasànà sokma baĀaràsànà
gösterdi. 800 halà tezgâhànda yàlda yaklaĀàk 250
milyon metrekare halà üretimi yaparak dünyanàn en büyük halà üretim merkezi konumuna
sahip olan Gaziantep, bu üretim miktaràyla
Türkiye’nin makine halàsà ihracatànàn yüzde
85’ini tek baĀàna gerçekleĀtiriyor. Bu halàlarà
aralarànda Avrupa ülkelerinin de bulunduØu
100’ün üzerinde ülkeye ihraç eden ve kàsa sürede bu sektörde büyük geliĀme gösteren Gaziantep, halà sektöründe dünya markasà olmayà
baĀardà. Halà sektöründe en yüksek geliri elde
eden dünya lideri Belçika ile tek baĀàna rekabet
ederken, yàllàk 1 milyar dolar halà ihracatàyla
ülke ekonomisine büyük katkà saØlàyor.
Bu yatàràmlar sayesinde Türkiye’de ihracat yapan iller sàralamasànda ßstanbul, Bursa,
Kocaeli, ßzmir ve Ankara’nàn ardàndan 6. sà-

rada yer alan Gaziantep’in ihracatà da giderek
artàyor. Karavil Grup tarafàndan Diyarbakàr’da
Avrupa’nàn en büyük dünyanàn 5’nci en büyük
entegre kalsit, alçà, alçàpan, yapà kimyasallarà ve
proŅl fabrikasà kuruldu. Diyarbakàr OSB’de 75
bin metrekaresi kapak toplam 125 bin metrekare
alan üzerine inĀa edilen ve aynà zamanda kentin
en büyük özel sektör yatàràmànà oluĀturan Karlis
Yapà Entegre Tesisi toplam 25 milyon avroya
mal oldu. Günlük üretim kapasitesi bin 200 ton
olan fabrika 300 kiĀiye direkt olarak iĀ saØladà.
Öte yandan Siirt OSB Müdürü Bahattin Çelik,
birkaç yàl önce altyapà çalàĀmalarà tamamlanan

OSB’de 7 fabrikanàn üretime geçtiØini belirterek AB desteØiyle 10 milyon avro tutarànda
dünyanàn en büyük ŅĀtik iĀleme tesisinin kàsa
sürede yapàmàna baĀlanàlacaØànà belirtti. Sanko
tarafàndan OrtadoØu’nun en büyük iplik fabrikasànàn da yer aldàØà Adàyaman OSB’de yoØun
yatàràm talebini karĀàlamak üzere çevredeki
Āahàslaràn arsalarànàn kamulaĀtàràlmasàna baĀlandà. Petrol kenti olarak bilenen Batman, kàsa
sürede hàzla geliĀen tekstil sektörünün yeni
yàldàzà olma yolunda emin adàmlarla ilerliyor.
Batman’daki TEKEL’e ait atàl 60 bin metrekare
büyüklüØündeki tütün depolarànàn yatàràmcàlara
tahsis edilmesiyle tekstil sektörü kàsa sürede
büyük geliĀme gösterdi. Bu alanda 10 tekstil Ņrmasà üretime baĀlarken, bu Ņrmalarda istihdam
edilenlerin sayàsà bine yaklaĀtà. Tekstil Ņrmalarànàn kaliŅye eleman ihtiyacàna cevap vermek
amacàyla da Batman ValiliØinin desteØiyle
Çok Amaçlà Toplum Merkezi (ÇATOM) ve
ßÿKUR’da açàlan kurslarla yüzlerce iĀsize eØitim veriliyor. Tekstil kentte fason olarak üretilen giysiler aralarànda ßngiltere ve Amerika’nàn
da bulunduØu onlarca ülkeye ihraç ediliyor.
Sektörün kàsa sürede geliĀmesi üzerine aralarànda ßstanbul hatta Almanya’daki bir Ņrmanàn
da bulunduØu çok sayàda tekstil Ņrmasà yatàràm
yapmak için yer talebinde bulundu. Batman
ValiliØi bunun üzerine yaklaĀàk 100 dönümlük
alanda 2. tekstil kenti oluĀturma çalàĀmalaràna
baĀladà.

G20 genç giriĀimciler
Fransa’da buluĀtu
G20 Genç Giriúimciler Zirvesi, Fransa’nÕn Nice kentinde
yapÕldÕ. 20 ülkeden 400 genç giriúimcinin katÕldÕ÷Õ zirvede,
ekonomik büyüme, istihdam ve inovasyon için giriúimcilerin
önemine dikkat çekildi.
ürkiye Genç ßĀadamlarà DerneØi
(TÜGßAD), G20 Genç GiriĀimciler Zirvesi ile ilgili açàklama yaptà. Açàklamada Nice Belediye BaĀkanà
Christian Estrosi ev sahipliØi yaptàØà zirveye Nobel ödülü sahibi Prof. Muhammed Yunus, Hüsnü ÖzyeØin, Anand G.
Mahindra (Mahindra&Mahindra), Shai
Agassi (Better Place) ve Mario Moretti
Poligato (GEOX) olmak üzere dünyanàn
baĀaràlà giriĀimcilerin konuĀmacà olarak
katàldàØà bildirildi.

T

G20 Genç GiriĀimciler Zirvesi’nden
G20 Liderleri’ne ‘Sürdürülebilir büyüme, ßstihdam ve ßnovasyon için tek ve kesin çözüm GiriĀimcilik’ mesajà verildiØi
belirtilen açàklamada, TÜGßAD International BaĀkanà Ferda KertmelioØlu’nun
yaptàØà konuĀmaya dikkat çekildi. KonuĀmasànda “200.000 Genç GiriĀimci-

yi temsil eden G20 Genç GiriĀimciler
ßttifakà olarak G20 Liderleri’ne önerimiz, bir araya gelmeleri, ülkelerindeki
giriĀimcilik ekosistemini geliĀtirici ve
yeni Āirket kuruluĀlarànà teĀvik eden bir
aksiyon planànà hayata geçirmeleridir.”
diyen KertmelioØlu, G20 Genç GiriĀimciler ßttifakà’nàn stratejik ortaklaràndan
olan McKinsey&Company’nin Türkiye
dahil G20 nezdinde 1000 Genç GiriĀimci
ile gerçekleĀtirdiØi ‘ÇoØunluØun Gücü’
baĀlàklà araĀtàrma raporuna da deØindi.
KertmelioØlu, TÜGßAD üyeleri olarak
Hükümete 2012 Yàlànà ‘Türkiye’de GiriĀimcilik yàlà’ olarak ilan etmelerini önerdiklerini de kaydetti.
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“RaylÜ sistem milli davadÜr”
•MÜSøAD Makine Sektör Kurulu Türkiye østiúare ToplantÕsÕ Bursa’da yapÕldÕ. Kent øçi RaylÕ
Sistemlerde Yerli Üretim konusunun ele alÕndÕ÷Õ toplantÕda bu sisteme UlaútÕrma BakanlÕ÷ÕnÕn
2035 yÕlÕna kadar 45 milyar dolarlÕk yatÕrÕm yapaca÷Õ belirtilerek, “Metro ve tramvay araçlarÕnÕn
yerli olarak üretilmesinin önemi” vurgulandÕ.
ürkiye’de Āehir içi ulaĀtàrmada raylà
taĀàma sistemleri önem kazanàrken,
hükümet Āehir içi raylà sisteme aØàrlàk vereceØini resmen ilan etti. UlaĀtàrma
BakanlàØànàn 2035 yàlàna kadar demiryolu
aØàna 45 milyar dolarlàk yatàràm yapmayà
hedeņediØi açàkladà. Sanayiciler bu yatàràmlaràn ithalatla deØil, yerli üretimle çözülmesini istiyor.
Müstakil Sanayici ve ßĀadamlarà DerneØi
(MÜSßAD) Makine Sektör Kurulu Türkiye
ßstiĀare Toplantàsà Bursa’da yapàldà. “Kent
içi raylà sistemlerde Yerli Üretim” konulu
toplantàya tedarikçiler, söktörün önde gelen
imalatçàlarà, RAYDER üyeleri ve sanayiciler katàldà.
UlaĀtàrma, Denizcilik ve HaberleĀme
BakanlàØà DanàĀmanà Sami KabaĀ, açàlàĀta
yaptàØà konuĀmada bakanlàØàn 2035 yàlàna
kadar demiryoluna 45 milyar dolar yatàràm
yapmayà hedeņediØini açàkladà.
Demiryolunun bir devlet politikasà olduØunu anlatan KabaĀ, “Karayolu taĀàmacàlàØà artàk dünyada tercih edilmiyor. ÿehirler
raylà sisteme aØàrlàk veriyor. Biz de devlet
olarak bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu kapsamda, UlaĀtàrma BakanlàØà
olarak 2035 yàlàna kadar demiryolu aØàna
45 milyar dolarlàk yatàràm yapmayà hedefliyoruz.” dedi.
AçàlàĀ konuĀmalarànàn ardàndan, ‘Kent
ßçi UlaĀàmda Yerli Üretim’ konulu panele
geçildi. Panelde; ßstanbul UlaĀàm A.ÿ Genel Müdürü Ömer Yàldàz, BüyükĀehir Belediye BaĀkanà DanàĀmanà Taha Aydàn, Raylà
UlaĀàm Sistemleri DerneØi Genel Sekreteri
Ahmet Gök, Durmazlar Holding Yönetim
Kurulu BaĀkanà Hüseyin Durmaz ve HACO
ÿirketler Grubu Genel Koordinatörü Cavit
Yàldàz, konu hakkànda sunumlarànà yaptà.
Sunumlarda Türkiye’nin mevcut raylà taĀàm sistemlerinde geldiØi nokta, planlanan
sistemler, yerli imalat kapasitesi, kamudan
beklentiler ve sektörün sorunlarà ele alàndà.

T

“TeĀvik yeterli deØil”
MÜSßAD Makine Sektör Kurulu
BaĀkanà Mustafa Kàlàç, raylà sistemlere
önem verilmesinin sevindirici olduØunu,
ancak metro ve tramvay aracànàn yerli

üretimini teĀvikinin yeterli olmadàØànà
ifade etti. Panelde makine üreticisi Āirketlerin yöneticileri de görüĀlerini paylaĀtà.

“Raylà sistem için OSB kurulmalà”
Mustafa Kàlàç, Türkiye’de birçok yeni
metro ve tramvay fabrikasà kurulmasànà gerektirecek iĀ potansiyeli bulunduØunu belirterek,
“Bu araçlarà mutlaka yerli yapmalàyàz. Metro
ve tramvay araçlarà üretimi yeni geliĀen bir
sektördür. Alàm garantisinin yanà sàra; Kamu
özel sektöre rakip olmamalà, ßhalelerde yerli
üretime destek verecek kurallar getirilmeli ve
Raylà Sistemler için Teknokentler ve OSB lerin kurulmasà saØlanmalà” diye konuĀtu.
MÜSßAD Makine Sektör Kurulu ßstiĀare
toplantàsànàn ardàndan bir desonuç bildirgesi
yayànladà. Bildirgede “Türkiye’de araç üretimi
yapàlmasànàn yerli araç anlamàna gelmediØi
hatàrlatàlarak Āu görüĀlere yer veridi:

sadece maliyeti düĀürücü bir pazarlama stratejisidir. Bizim kendi araç üretimi hedeņerimizi
belirleyip, ülke menfaatleri doØrultusunda karalàlàkla ürerine giderek mutlaka baĀarmamàz
gerekmektedir. Metro ve tramvay araçlarà
özellikle büyük Āehirlerimizde traŅk karmaĀasànàn en köklü çözüm yoludur. Türk sanayimizin geliĀmesinde metro ve tramvay araçlarànàn
yerli olarak üretilmesinin çok önemli olduØunu düĀünüyoruz.”

“Milli dava olarak kabul edersek
baĀaràlà oluruz.”
Raylà UlaĀàm Sistemleri DerneØi Genel
Sekreteri Ahmet Gök de Türkiye’nin otomobil ve raylà taĀàtlara yönelik geçmiĀte ulaĀtàØà

baĀaràlarà hatàrlattà. Gök, tramvay ve metro
araçlarà üretiminin milli bir dava olarak benimsenmesini de belirterek Āunlarà söyledi:
“YurtdàĀàndan tanesi 1.5-3.6 milyon Euro
ödeyerek çok farlà markalarda araçlarà üretmeden ithal etmemiz Türkiye’ye yakàĀmàyor.
Türkiye’nin ilk demiryolu müteahhidi Sayàn
Nuri DemiraØ’àn 1940 yàlànda bu ülkede ilk
deva uçak üretimini gerçekleĀtirmek için gösterdiØi gayret ve heyecanà, Āuur ve hedeņerini
tekrar hatàrlayalàm. 1961 yàlànda EskiĀehir
TÜLOMSAÿ’ta sadece 4 ayda 4 adet Devrim Arabalarànà yapabilen fedakâr mühendislerimizin heyecanànà tekrar hatàrlayalàm.
Tramvay ve metro araçlarà üretmemiz hiç zor
deØildir. Milli bir dava olarak kabul edersek,
kesinlikle baĀaràlà oluruz.”

“Karar vericiler inisiyatif koymalà”
ToplantÕya yerli üreticilerin en önemli temsilcisi OSTøM OSB adÕna
katÕlan OSTøM VakfÕ Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Çelikdo÷an,
raylÕ sistemlerin yerli üretimi konusunda OSTøM’in hazÕr oldu÷unu
ve hiç de÷ilse offset uygulamasÕnÕn mutlaka hayata geçirilmesi
gerekti÷ini söyledi.

RaylÕ UlaúÕm Sistemleri
Derne÷i Genel Sekreteri
Ahmet Gök

“Türkiye’de birçok yabancà marka karayolu
aracà üretmektedir. Bu Ņrmalar genellikle dàĀaràya baØàmlà iĀ yapmaktadàrlar. Kendileri için
Türkiye’de iĀler ters gittiØi zaman, ana merkezlerinde alànacak bir karar ile Türkiye’den
her an ayràlabilirler bunun sonucunda fabrikalar kapanabilir ve üretimler son bulabilir. Ve
onlara güvenerek iĀ yapan yan sanayi Ņrmalarà
da çok zor durumda kalacaklardàr. GeçmiĀte
demiryolu araçlarà üretiminde de aynà yanlàĀlàklar yapàlmàĀtàr. 1954 de yerli dizel lokomotif yapabiliyorduk, 1964 de E-14 elektrikli
trenleri, 1989 da “Dizel Motor Treni”,
1990’da
vagon
2000’i yaptàk ve
durduk. O yàllarda
Güney
Kore’de
ciddi demiryolu
araç üretimi bile
yoktu, ama maalesef bugün gelinen
noktada ülkemiz
Güney Kore’den
teknoloji
alàyor
durumdadàr. Yabancà Ņrmalar için
Türkiye’de araç
üretimi
yapmak

“Belediyelerin Āehiriçi raylà sistem
araçlarànàn alàmà yetkisi UlaĀtàrma
BakanlàØàna geçti. ÖØrendiØimize göre
UlaĀtàrma BakanlàØà bir kaç ay içerisinde 300-350 adet araç alàmà ihalesine
çàkacak. Bu durumda Türkiye firmalarà
böyle bir ihaleyi üretmeye hazàr deØiller. Bunun için en azàndan ve acil olarak
bu seferki alàm için % 50 yerli sanayi
katkàsà Āartà koyulmalàdàr. Türkiye
ve mesela Ostim % 50 üzerinde yerli
katkàyà gerçekleĀtirecek durumdadàr.
Ancak bizim daha önemli bir önerimiz
olacak: Yandaki fotoØraflarda görüldüØü
üzere Bursalà Durmazlar Firmasà, Bursa
belediye BaĀkanlàØà ile birlikte araç yaptàlar ve sergilediler. Bu aracàn tasaràmà
ve üretimi yerli ve millidir. Bu aracàn
en önemli parçasà olan tahrikli motorlu
BOGß’leri de yerli yapàldà. ßlaveten
Āu anda kullanàmda olan araçlardan
daha üstün özelliklere sahiptir. Ayràca
ßstanbul Belediyesine ait ßstanbul Ula-

Āàm RTE adà altànda raylà araçlaràn son
versiyonunu da yaptàlar ve hatlarànda
çalàĀmaktadàr. Bütün bunlar Türkiye Āehir içi raylà taĀàt konusunda 2 ayrà milli
markayà oluĀturmuĀ durumdadàr. Hal
böyle iken Türkiye’nin ne Bonbardier,
ne Siemenes, ne Ansaldo, ne de Hyundai firmalaràna ihtiyacà var màdàr, Hem
hükümetimiz hem de Sayàn Sanayi BakanlàØàmàz milli markalà otomobil için
fevkalade bir gayret içerisindeyken, bu
olaylarà izah edemiyorum. Ancak burada
Āunu ifade etmek isterim ki, belediyelerimizin bir yàllàk acil ihtiyaçlarà olabilir.
Raylarà döĀenmiĀ ve sistem hazàr halde
olabilir. Bu takdirde bu ihtiyaçlar tespit
edilir, 50-60 adet araç alànabilir. Bundan
sonrasà için milli markalà % 100 katma
deØerli kendi araçlaràmàzà almalàyàz.
Aksi halde ‘otomobil için istenen milli
marka, niçin raylà taĀàma sistemleri için
arzu edilmiyor’ diye sorulur. Acil olarak
alànmak istenen miktar araç için alàm
sözleĀmesine de en azàndan
yüzde 50 yerli sanayi katkàsà konulmalàdàr. (Offset)

Doç. Dr. Sedat Çelikdo÷an
(Ostim VakfÕ Yönetim Kurulu Üyesi)

Bu vesile ile Türkiye
milli markasànàn meydana
gelmesine vesile olan
-Bursalà sanayicimiz Durmazlar Firmasàna ve Bursa Belediye BaĀkanàna,
ve ayràca ßstanbul UlaĀàm
çalàĀanlaràna, ßstanbul
Belediye BaĀkanlàØàna
teĀekkür eder, baĀaràlaràndan dolayà tebrik ederim.”
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BEBKA’dan, enerji ve
Ar-Ge çalÜímalarÜna hibe
Bursa Eskiúehir Bilecik KalkÕnma AjansÕ (BEBKA)’nÕn, 2011
YÕlÕ Mali Destek ProgramÕ kapsamÕnda, ‘çevre ve enerji, ArGe ve yenilikçilik ile sosyal kalkÕnma’ alanlarÕnda toplam 16
milyon TL hibe verece÷i bildirildi. Proje teklif ça÷rÕlarÕ için son
baúvuru tarihlerinin 15 AralÕk 2011 oldu÷u açÕklandÕ.

B

ursa Ticaret ve Sanayi Odasà (BTSO) Organize Sanayi
Bölgesi’nin, iĀ adamlarà ve
sanayicilere yönelik bilgilendirme
toplantàlarà devam ediyor. DàĀ ticaret
bilincinin geliĀtirilmesi, Ņrmalaràn
ihracata yönlendirilmesi, KOBß’lerin
Ar-Ge ve yenilikçilik yeteneklerinin
güçlendirilmesi amacàyla düzenlenen
toplantàda, BEBKA 2011 Yàlà Mali
Destek Programà mercek altàna alàndà.
BTSO OSB ve BEBKA’nàn müĀterek
organizasyonunda, BEBKA’nàn 2011
yàlà Mali Destek Programà bilgilendirme toplantàsà düzenlendi. BTSO
OSB’de faaliyet gösteren çeĀitli sektörlerdeki Ņrma temsilcilerinin katàldàØà toplantàda, BEBKA’nàn ‘çevre
ve enerji, Ar-Ge ve yenilikçilik ile
sosyal kalkànma’ alanlarànda toplam
16 milyon TL hibe vereceØi ve proje
teklif çaØràlarà için son baĀvuru tarihlerinin 15 Aralàk 2011 olduØu hatàrlatàldà. BTSO Konferans Salonu’nda
yapàlan toplantànàn açàlàĀànda söz alan

BEBKA Uzmanà ßpek Akad, 2010 yàlà
Proje Teklif ÇaØràsà’na Bursa’dan 144
projenin baĀvurduØunu ve 20 projeye
4 milyon 247 bin TL kaynak aktaràldàØànà söyledi.
Bu yàl da Çevre ve Enerji konusuna 9 milyon TL, Ar-Ge ve yenilikçilik konusuna 5 milyon TL ve sosyal
kalkànma alanàna da 2 milyon TL hibe
kaynak ayràldàØà bilgisini veren Akad,
sadece Sosyal Kalkànma alanànàn kar
amacà gütmeyen kuruluĀlara (Kamu
kurum, kuruluĀlarà ve vakàņar) açàk
olduØunu belirterek, “Bunun dàĀànda
KOBß’ler, Çevre ve Enerji ile Ar-Ge
ve yenilikçilik baĀlàklarànda proje teklif çaØràlarànà, 15 Aralàk 2011 tarihine
kadar bizlere gönderebilirler.” dedi.

Türkiye, Avrupa’nÜn
marka deðeri en yüksek
10’uncu ülkesi
• Marka de÷erlendirme kuruluúu Brand Finance’in yaptÕ÷Õ
araútÕrmaya göre, Türkiye’nin marka de÷eri, bir önceki yÕla
oranla yüzde 19,8 artarak 373 milyar dolara yükseldi.

B

rand Finance’àn açàkladàØà ülkelerin marka deØeri araĀtàrmasàna
göre, en deØerli ülke markasà sàralamasànda 12 trilyon 576 milyar dolarla
ABD ilk sàrada yer aldà. ßlk 10 ülke sàralamasànda ABD’yi sàrasàyla Almanya,
Çin, Japonya, ßngiltere, Fransa, ßtalya,
Kanada, Hindistan ve Brezilya izledi.
Türkiye ise Belçika’yà geride bàrakarak
19’uncu sàraya yerleĀti. Brand Finance’in
araĀtàrmasàna göre, Türkiye’nin marka
deØeri bir önceki yàla oranla yüzde 19,8
artarak 373 milyar dolara çàktà. Bu deØerle ilk kez en deØerli 20 ülke markasà arasàna giren Türkiye aralarànda Avusturya
ve Danimarka’nàn da bulunduØu birçok
geliĀmiĀ ülkeyi de geride bàraktà. Türkiye
ayràca ulaĀtàØà bu deØerle Avrupa’da da
en deØerli 10 ülke markasà arasànda yer
almayà baĀardà.
Ülkelerin marka deØerinin belirlenmesinde, ekonomi politikalarà, GSMH,
iĀsizlik oranà, turizm geliri, ülke risk algàsà, rekabet gücü, saØlàk hizmetleri, toplam ihracat, bankacàlàk sistemi gibi göstergeler göz önünde bulunduruluyor.

Brand
Finance
Türkiye Direktörü
Muhterem ßlgüner, bugüne kadar
ülke markasànàn,
yurtdàĀànda markalaĀma önünde zorluk
oluĀturduØunu ileri süren iĀ dünyasànàn,
bu tabloyu deØerlendirmesi gerektiØine
dikkat çekti.

Brand Finance’àn araĀtàrmasàna
göre en deØerli ilk 20 ülke ve
marka deØerleri
Ülke marka deØeri (milyar dolar)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ABD 12,576
Almanya 3,146
Çin 3,001
Japonya 1,940
ßngiltere 1,849
Fransa 1,673
ßtalya 1,515
Kanada 1,309
Hindistan 1,266
Brezilya 959

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hollanda 829
Rusya 752
ßspanya 729
Avustralya 702
Meksika 672
Güney Kore 605
ßsviçre 551
ßsveç 471
Türkiye 373
Belçika 369
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“Ankara AB’ye hazÜr, Türkiye hazÜr”
Ankara Valili÷i, “Baúkent AB yolunda kenetleniyor” projesini baúlattÕ. Vali Alâaddin Yüksel, “Ankara,
Avrupa Birli÷i’ne hazÕrdÕr, Türkiye hazÕrdÕr” dedi. Projenin açÕlÕúÕnda konuúan Ba÷Õú ise OECD’nin,
Türkiye’yi 2050 yÕlÕnda Almanya’dan sonra Avrupa’nÕn 2. büyük ekonomisi olarak gördü÷ünü aktardÕ.

A

nkara ValiliØi, Avrupa BirliØi
üyeliØi sürecinde illerin teknik ve
idari kapasitelerinin artmasà için
“BaĀkent AB yolunda kenetleniyor” projesini baĀlattà. AB Bakanà Egemen BaØàĀ
ise tanàtàm toplantàsàna katàlarak, Avrupa
birliØindeki bu sürecin Türkiye’nin böl-

Ankara Valisi
Alâaddin YÜKSEL

genin umudu haline gelmesinde önemli
bir payà olduØunu bildirdi.
Ankara ValiliØi’nden yapàlan açàklamaya göre, Vali Alâaddin Yüksel,
BaĀkent’in AB yolunda kenetlendiØini
ifade ederek, “Ankara, Avrupa BirliØi’ne
hazàrdàr, Türkiye hazàrdàr” dedi. Vali
Yüksel, Avrupa BirliØi hakkàndaki ‘imtiyazlà ortaklàk’ söylemini de eleĀtirdi.
Projenin açàlàĀ toplantàsà, Hilton Double Tree Otel’de, Avrupa BirliØi Bakanà ve BaĀ müzakereci Egemen BaØàĀ,
Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Avrupa
BirliØi BakanlàØà üst düzey yöneticileri,
kaymakamlar, il yöneticileri, üniversite
temsilcileri ve sivil toplum kuruluĀlarà
temsilcilerinin katàlàmàyla yapàldà.
Bakan BaØàĀ, Van’da yaĀanan depremi de hatàrlatarak, Türkiye’nin Van için
seferber olduØunu belirterek, “Bu olay
gösterdi ki, bu ülkenin birlik ve beraberliØini, bu ülkenin kardeĀliØini kimse
bozamaz” dedi.
Avrupa BirliØi süreci ile ilgili olarak
ise Bakan BaØàĀ, “Türkiye çok farklà bir

ñnegöl’e gümrük
kuruluyor
• øhracatçÕ ¿rmalarÕn hÕzla ço÷almasÕnÕn ønegöl’de bir an
evvel Gümrük Müdürlü÷ü kurulmasÕnÕ úart kÕldÕ÷Õ ve ønegöl’e
gümrük kurulmasÕ için çalÕúmalara hÕz verildi÷i bildirildi.

ß

negöl Belediyesi, Ticaret ve
Sanayi Odasà, Organize Sanayi
Bölgesi, ßnegöl Mobilya Sanayicileri DerneØi (IMOS), Mobilyacàlar Odasà ve diØer kuruluĀlar,
ßnegöl’deki bu önemli eksikliØin
giderilmesi için yeni bir çalàĀma
baĀlattà. AK Parti Bursa Milletvekili Sedat Kàzàlcàklà’dan sonra AK
Parti Bursa Milletvekili Hüseyin
ÿahin’in de desteØiyle ßnegöl
GümrüØü’nün kurulmasà için çalàĀmalar hàzlandà. ßnegöllü ihracatçàlaràn çevre gümrüklere gidip gelme
çilesine son verilmesi için uØraĀtàklarànà kaydeden ÿahin, “ÿu an
ßnegöl Gümrük MüdürlüØü ile ilgili

AK Parti Bursa
Milletvekili Sedat KÕzÕlcÕklÕ

dosyalaràn takibini yapàyoruz. Onay
vermesi gereken 8 kurumdan da
olumlu görüĀ alacaØàz inĀallah. Bu
kurumlarla görüĀmelerimiz devam
ediyor. Gümrük ve Ticaret Bakanàmàz Hayati Yazàcà ile görüĀmelerimiz devam ediyor. Son 1.5 aydàr
çalàĀmalaràmàzà yoØunlaĀtàrdàk.
Aralàk ayà ortasàna kadar olumlu
sonuç almayà bekliyoruz” dedi.
ßnegöl’e kazandàràlmasà hedeflenen
Gümrük MüdürlüØü binasà için iki
yàl önce çalàĀmalara start verilen 2.
OSB’de yer gösterdiklerini bildiren ÿahin, “Dosyamàzda ßnegöl
GümrüØü için gösterdiØimiz yere,
söz konusu yetkili kurumlar olumlu
yaklaĀàlàyor. Dosyamàz, BaĀbakanlàØa
gönderildikten sonra Bursa Gümrük
MüdürlüØü’ne tevdi
edilecek. Bursa
Gümrük MüdürlüØü
çalàĀmalarà baĀlatacak inĀallah. Gümrük MüdürlüØü’nü
ßnegöl’e kazandàrma
konusunda elimizden gelen gayreti
gösteriyoruz” ifadelerini kullandà.

ligde oynuyor. Ankara, dünya baĀkentleri arasànda çok farklà bir noktada. Bizi
farklàlaĀtàran, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu, bu coØrafyanàn en kàymetli
pasaportlaràndan biri haline gelmesinde
sebep olan Avrupa BirliØi sürecimizdir” dedi. Egemen BaØàĀ, OECD’nin,
Türkiye’yi 2050 yàlànda Almanya’dan
sonra Avrupa’nàn 2. büyük ekono-

misi olarak gördüØünü ifade ederek,
Türkiye’nin sàçramanàn eĀiØinde olduØunu kaydetti.
“BaĀkent AB yolunda kenetleniyor”
projesi ile illerin teknik ve idari kapasitelerinin artmasànàn hedeņendiØini belirten Vali Yüksel, 79 ilden Ankara’nàn da
içinde olduØu 25’inin programdan yararlanacaØànà açàkladà.

OSBÜK Yönetimi Mersin’de buluítu
• OSBÜK Do÷u Akdeniz bölge toplantÕsÕ Mersin Tarsus
Organize Sanayi Bölgesi’nde yapÕldÕ

2

64 Organize Sanayi Bölgesini temsil eden Organize Sanayi Bölgeleri
Üst KuruluĀu (OSBÜK), OSB Yöneticilerinin tanàĀàp kaynaĀmalarànà saØlamak, birlik ve beraberliØi geliĀtirmek
ve OSB’lerin bölge sorunlarànà yerinde
inceleyerek çözüm önerileri üretmek
üzere 7ilde kurulu 16 OSB Yöneticilerinin katàldàØà OSBÜK DoØu Akdeniz
Bölge Toplantàsà Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleĀtirildi.
Toplantàya OSBÜK Yönetim Kurulu
BaĀkanà Nurettin Özdebir ve aralarànda
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu BaĀkanà Ahmet Hasyüncü,
Gaziantep OSB BaĀkanà Cahit NakàboØlu, Adana Hacà Sabancà OSB Yönetim Kurulu BaĀkanà Bekir Sütçü, ßzmir
Torbalà OSB MüteĀebbis Heyet BaĀkanà
Hakkà AttaroØlu, EskiĀehir Sanayi Odasà
BaĀkan Yardàmcàsà ßsmail KadàoØlu’nun
da bulunduØu OSBÜK Yönetim Kurulu
ile çok sayàda Organize Sanayi Bölgesi BaĀkanà, Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Bölge Müdürleri ile Tarsus Belediye
BaĀkanà Burhanettin Kocamaz katàldà.
Toplantàya ev sahipliØi yapan Mersin
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nden
ise Yönetim Kurulu BaĀkanà Sabri Tekli
toplantàya katàldà.
Toplantàda konuĀan Tarsus TSO BaĀkanà ve MTOSB MüteĀebbis Heyet BaĀkan Vekili Mehmet Karagözlü, “Zor
Āartlarda büyük emek vererek yaptàØànàz
çalàĀmalarà takip ediyor ve büyük saygà
duyuyorum.Deneyimli tecrübeli kaliŅye eleman bulmakta sàkàntàlar var. Bu sorunlarà çözmek adàna yapàlan okul sayàsà
artàràlmalà. Türkiye’nin 2023 hedeŅ olan
500 milyar dolarlàk ihracat hedeŅne ulaĀmak için hep birlikte el ele vermeliyiz”
diye konuĀtu.
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu BaĀkanà Sabri Tekli ise
yaptàØà konuĀmada, “Hükümetimizin de desteØi ile
çok güzel projelere imza
atàyoruz. Artàk Mersin’de
çok güzel Āeyler oluyor. 2.
bölge çalàĀmalaràmàz hàzla
devam ediyor. Gecemizi
gündüzümüze katarak çalàĀmalaràmàza ilk günkü
heyecanla devam ediyoruz.
ÿu anda bölgemiz tam dolulukla faaliyetlerini yerine

getirmekte ve ülke ekonomisine hizmet
sunmaktadàr. 2. bölgemizde ise çalàĀmalar büyük bir hàzla devam etmekte olup
tahsislerin tamamà yapàlmàĀtàr’’ dedi.
Sabri Tekli, konuĀmasànàn devamànda
üreten ve eØiten bir bölge olduklarànà belirtirken, Türkiye’de bir ilk olma özelliØi
taĀàyan Mersin Tarsus Organize Sanayi
Bölgesi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile de diØer OSB’lere örnek ve öncü olduklarànà belirtti. Tekli, “ÿuanda okulumuzda 120 öØrencimiz bulunmakta. Bu
sayà her geçen yàl katlamalà olarak devam
edecek. Biz nitelikli eleman sàkàntàsànà bu
yolla çözmeyi planlàyoruz. Hepimiz kuĀkusuz fabrikalaràmàzda çalàĀtàrmak üzere
nitelikli eleman bulmakta güçlük çekiyoruz. ÖØrencilerimiz temel eØitimlerini
okulumuzda alàp uygulamalarànà ise bölgemiz fabrikalarànda gerçekleĀtiriyor”
Āeklinde konuĀtu.
OSBÜK BaĀkanà Nurettin Özdebir,
ekonomide OSB’lerin yerinin ve deØerinin fazlasà ile farkàna varàldàØàndan,
son ekonomik krizde dünya ülkelerinin
büyük sorunlar yaĀamalaràna raØmen
Türkiye’nin ayakta dik durmasànàn sebebinin OSB’lerdeki düzenli ve sürekli
üretimin olduØunu ifade etti. Özdebir
bu nedenle OSB’lerin daha hàzlà ve daha
fazla geliĀmesi, önlerindeki vergi muaŅyetlerinin artmasànà isterken, 4. derecedeki illerdeki OSB’lerinde teĀviklerden
yararlanmasà gerektiØinin altànà çizdi.
Özdebir, Ankara BüyükĀehir Belediyesi
ile Ankara OSB’lerinin arasànda yapàlan
sözleĀmeler kapsamànda Belediyenin her
ay OSB’lere 3 milyon TL altyapà yatàràmà
yapacaØànà, bunun karĀàlàØànda Organize
Sanayi Bölgeleri’nin de istihdama 3 yàl
içinde 25 bin artà yapacaklaràna dair imzalanan antlaĀmalaràn tüm il belediyeleri
ve OSB’lere de emsal teĀkil edebileceØini bildirdi.

14

KASIM 2011

ORGANîZE SANAYî GAZETESî

Gökçek’ten OSB’lere BÜYÜK destek
Ankara Büyükúehir
Belediyesi, Ankara Sanayi
OdasÕ ve Organize Sanayi
Bölgeleri arasÕnda imzalanan
iúbirli÷i protokolü ile kurulacak
olan “Proje O¿si”nin tanÕtÕm
toplantÕsÕ OSTøM’de yapÕldÕ

A

nkara BüyükĀehir Belediyesi ile
Ankara Sanayi Odasà ve Organize Sanayi Bölgeleri baĀkanlàklarà
arasànda imzalanan “yerel üretimin kullanàmà ve istihdamàn arttàràlmasà”na yönelik
protokoller meyvelerini vermeye baĀladà.
OSTßM Organize Sanayi Bölgesi’nde
baĀlayan alt yapà ve asfalt çalàĀmalaràndaki sevindirici geliĀmelerin yanà sàra

ikinci bir protokol ile kurulmasà öngörülen “Proje OŅsi”nin tanàtàm toplantàsà da
geniĀ bir katàlàmla yapàldà.
OSTßM OSB ßdare Binasà’nda gerçekleĀtirilen toplantàya BüyükĀehir Belediye
BaĀkanà Melih Gökçek, Ankara Sanayi
Odasà BaĀkanà Nurettin Özdebir ile OSTßM Sanayi Bölgesi BaĀkanà Orhan Aydàn ve çok sayàda sanayici katàldà.
BaĀkan Gökçek, OSTßM’de yapàlan bu
toplantàyà çok anlamlà bulduØunu ifade
ederek, “ßvedik Organize Sanayi Bölgesi ile OSTßM Sanayi Bölgesi’ne, baĀkan
olduØum andan itibaren devamlà olarak
BüyükĀehir Belediyesi yardàmlarà gelmiĀtir” dedi. Bunlaràn dàĀànda, çok daha
önemli bir konunun “Yeni bir model”
olarak “ARGE çalàĀmalarà” olduØunu
vurgulayan BaĀkan Gökçek, baĀta belediye olmak üzere kamu kuruluĀlarànàn ihtiyaçlarànàn yerel sanayicilerden teminini
saØlayacaklarànà ifade etti. Bu konuda

ASO BaĀkanà Özdebir ile OSTßM Sanayi
Bölgesi BaĀkanà Aydàn’dan söz isteyen
BaĀkan Gökçek, “Bizi hiç çekinmeden
her gün rahatsàz edebilirsiniz, telefon
açabilirsiniz. Bu sizin projeniz bizi àsrarlà bir Āekilde sàkàĀtàràn projenize sahip
çàkàn” dedi.
Ankara BüyükĀehir Belediyesi baĀta
olmak üzere Ankara’daki kamu kurum
ve kuruluĀlarànàn, “mevcut ve gelecekteki makine, ekipman, yedek parça ve
benzeri sanayi ürünleri ihtiyaçlarànà
yerli ve yerel imkanlardan karĀàlanmasà
amacàyla Ankara’da üretilen tüm ürünlerin geliĀtirilmesi için” kurulacak Proje
OŅsi hakkànda katàlàmcàlara bilgi veren
OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn da,
Āunlarà söyledi:

Ostim RENEX
FuarÕndaydÕ

Y

enilenebilir Enerji Teknolojileri ve Enerji Verimlili÷i
FuarÕ RENEX ECO 20-23
Ekim 2011 tarihlerinde CNR Fuar
Merkezi’nde gerçekleúti. OSTøM
Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi bu yÕl
ki fuar katÕlÕmÕ olarak belirlenen
RENEX’de 50 m2lik küme tanÕtÕm
standÕ ile yer aldÕ.
Küme üyesi firmalarÕn ve
Ostim’in tanÕtÕmÕnÕn yapÕldÕ÷Õ fuarÕn
bu yÕlki yÕldÕz ürünü, Küme Yürütme Kurulu kararÕ ile desteklenen

“Yeni bir modeli gündeme getiriyoruz.
EØer Āehirler kendi imkanlarànà seferber
eder, kendi teknolojilerini, kendi ihtiyaçlarànà görmeye baĀlarlarsa, diØer Āehirler de
bunu tekrar ederlerse Türkiye açàØànà kapatmàĀ olacak diye düĀünüyoruz. Dolayàsàyla
bu çalàĀmayà bir belediye-sanayi-üniversite
iĀbirliØi, yerli üretim ve yeni bir model olarak sunmayà hedeņiyoruz, Ankara BüyükĀehir Belediyesi bu konuda bize önemli bir
baĀlàk açtà. Bu baĀlàk sayesinde ümit ediyoruz ki Ankaramàza güzellikler gelecek.”
KonuĀmalaràn ardàndan OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn, bölgeye verilen katkàlardan dolayà BüyükĀehir Belediye BaĀkanà
Melih Gökçek ve ASO BaĀkanà Nurettin
Özdebir’e birer teĀekkür plaketi verdi.

Mekatron Mühendislik FirmasÕna
ait olan elektrik dönüúümlü araç
TÜREV’di. Fuar’Õn ilgili oda÷Õ haline gelen araç 4 gün boyunca OSTøM
standÕnda ziyaretçilerle buluútu.
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ÇÜrak öðrencilere vakÜf desteði
tirmeleri olduØunu söyledi. Bugün sanayide iĀyeri olan, ülkesine vergi verip katma deØer üreten esnafàn dünün
çàraklarà olduØunun altànà çizen Karakoç, bu baĀaràyà yakalayan çàraklarla
gurur duyduklarànà belirtti.

OSTøM ÇÕrak E÷itim ve
Ö÷retim VakfÕ çÕrak ö÷rencilere
yönelik yardÕmlarÕna devam
ediyor. Bu yÕlki giysi ve
kÕrtasiye yardÕmlarÕ için

Bazà ailelerin “çàraklàk” kavramàna karĀà soØuk bakmalaràndan da
Āikâyetçi olan Karakoç Āöyle konuĀtu: “Ailelerimizin hepsi çocuklarànàn
doktor, mühendis olmasànà, üniversite okumasànà istiyorlar. Saygà duyuyoruz, tabi ki her aile çocuØu için
en iyisini ister. Fakat ülkenin Āartlarà
ortadadàr. Her gencimiz maalesef üniversite imkânàndan faydalanamàyor.
Bizler burada çocuklaràmàza bir zanaat öØretiyoruz. Sanayide en çok aranan eleman olarak çalàĀabilme imkânà
sunuyoruz.”

düzenlenen törende konuúan
VakÕf BaúkanÕ øbrahim
Karakoç, “ÇocuklarÕmÕza
zanaat ö÷retiyoruz. Sanayide
en çok aranan eleman onlar
olacak” dedi. OSTøM OSB
BaúkanÕ Orhan AydÕn da,
“Ö÷rencilere e÷itim sürecinde
sadece zanaat de÷il, do÷ru
ahlak da ö÷retilmeli” diye
konuútu.

M

illi EØitim BakanlàØàna baØlà
Mesleki EØitim Merkezlerinde eØitim gören çàrak öØrencilere her türlü yardàm ve desteØi
saØlamak, beslenme, giyecek, barànma ve diØer giderlerini karĀàlamak bu
öØrencilerin sosyal, ruhsal ve bedensel gereksinimlerini gidermek amacàyla 1987 yàlànda kurulan OSTßM Çàrak
EØitim ve ÖØretim Vakfà desteklerini
sürdürüyor.
Çàrak öØrencilerin giyecek ihtiyaçlaràna destek olmak amacàyla organize edilen bu yàlki törene Ankara Vali

Yardàmcàsà Kemal KaradaØ, Yenimahalle Kaymakamà Meftun Dallà, ßl
Milli EØitim Müdürü Mehmet Yàldàràm, OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà
Orhan Aydàn, Ankara Sanayi Odasà
BaĀkan Vekili Hasan Altun, ORSßAD BaĀkanà Özcan Ülgener, Anadolu
OSB BaĀkanà Hüseyin Kutsi Tuncay,
YOYAV BaĀkanà Prof. Dr. ßbrahim
AteĀ, OSTßM OSB Müdürü Adem
Aràcà, OSTßM Mesleki EØitim Okulu
Müdürü Doç Dr. Behçet Gülenç ile
bölgedeki eØitim kuruluĀlarànàn temsilcileri katàldà.

Vakfàn tarihçesinin ve bugüne kadar yaptàØà hizmetlerin anlatàldàØà kàsa
bir sinevizyon gösteriminin ardàndan
açàlàĀ konuĀmasànà yapan OSTßM Çàrak EØitim ve ÖØretim Vakfà BaĀkanà
ßbrahim Karakoç, yaptàklarà tüm hizmetlerde tek amaçlarànàn ülkenin yarànlarà olan gençleri daha donanàmlà
hale getirebilmek olduØunu söyledi.
Merkezlerinde verdikleri eØitimin
meslek liselerine göre çok daha verimli olduØunu söyleyen Karakoç,
bunun sebebinin de çàrak öØrencilerin
aldàklarà eØitimde el becerilerini geliĀ-

OSTßM OSB Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn da, Vakfàn verdiØi
eØitimin önemine dikkat çektiØi konuĀmasànda, çàrak öØrencilere Ahilik
nasihatlerini takip etmelerini söyledi.
Dünyada birçok ülkenin maddi krizlerle uØraĀtàØànà, ama sadece paraya,
kârâ yönelen bir zihniyetle krizlerden
kurtulamayacaklarànà belirtti. ßĀini
doØru ve ahlaklà yapmanàn önemine vurgu yapan Aydàn, “ÖØrencilere
eØitim sürecinde sadece zanaat deØil,
doØru ahlak da öØretilmelidir” dedi.
KonuĀmalaràn ardàndan 2 bin çàrak öØrenciye kaban, ceket, pantolon,
gömlek, kravat, iç çamaĀàrà, ayakkabà
ve kàrtasiye malzemesi daØàtàldà.

“Ostim, üniversite sanayi iíbirliðinin merkezidir”
OSTøM’de bir dernek baúkanÕnÕn “Üniversiteler Ostim’in yor. BaĀkent Üniversitesi, medikal küyolunu bile bilmiyor” açÕklamalarÕna Ostim Yönetimi ve
üniversite çevrelerinden tepki geldi. Ankara’daki tüm
üniversitelerle iúbirli÷i yapÕldÕ÷ÕnÕ bildiren Ostim OSB
Yönetimi, yapÕlanÕn talihsiz bir açÕklama oldu÷unu bildirdi.

O

stim’de bir dernek baĀkanànàn
“Üniversiteler Ostim’in yolunu bile bilmiyor” açàklamalarà
Ostim’de ĀaĀkànlàkla karĀàlandà. Demeçte sözü edilen “Ankara üniversiteleri
Ostim’in yerini bilmiyor, üretimin içinde
yer almàyor, bu sebeple de geliĀemiyor”
görüĀünün aksine, Ankara’daki hemen
hemen tüm üniversitelerle iĀbirliØi yapàldàØànà bildiren Ostim Organize
Sanayi Bölgesi Yönetimi yapàlan bu açàklamaya anlam
veremediklerini belirtti.
Bu talihsiz açàklama sebebiyle iĀbirliØi içinde
olduklarà üniversitelerden de sitem telefonlarà
aldàklarànà belirten Ostim Yönetimi Āu açàklamayà yaptà:
“Ostim OSB Yönetimi olarak

Āu anda Ankara’da bulunan 16 üniversitenin hemen hemen tamamà ile yürüttüØümüz projelerimiz bulunuyor. ÖrneØin
ODTÜ ile ortak bir teknopark kurduk.
Üniversite-sanayi ortak araĀtàrma merkezimiz ile medikal ve enerji kümemizde yine ODTÜ var. Gazi Üniversitesi ile
meslek yüksek okulunu birlikte hayata
geçirerek, KOBß’lerin hizmetine sunduk.
Ankara Üniversitesi ile birçok projede ortaklàØàmàz bulunuyor.
Çankaya Üniversitesi ile iĀ
ve inĀaat makineleri ve
kümelenme konularànda
projelerimiz var. Atàlàm
Üniversitesi’nin mühendislik bölümlerinde yeni
projeler yapàyoruz. Gülhane Askeri Tàp Akademisi
(GATA) Medikal Kümemizin paydaĀlarà arasànda yer alà-

memizin içerisinde bulunuyor. Bilkent
Üniversitesi’nin Endüstri MühendisliØi
ile sanayi iĀbirliØi konusunda irtibatlaràmàz sürüyor. TOBB Üniversitesi ile enerji
baĀta olmak üzere birçok alanda çalàĀmalaràmàz var. Yeni kurulan üniversitelerin
birçoØu ile de projeler gerçekleĀtiriyoruz. Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin
savunma ve havacàlàk kümesiyle iliĀkilerini geliĀtirmeye çalàĀàyoruz. Yàldàràm

Beyazàt Üniversitesi ile yeni çalàĀmalar
baĀlatàyoruz. Özel Fatih Üniversitesi ve
Hacettepe Üniversitesi ile de yürüttüØümüz projeler bulunuyor. Sadece Ankara
deØil, Ankara dàĀàndaki üniversitelerle de
savunma, medikal, iĀ inĀaat makineleri,
yenilenebilir enerji, mesleki eØitim gibi
konularda çalàĀmalar yürütüyoruz. Üniversiteleri yakàndan takip ederek iĀbirliklerini geliĀtirmek ve bunlardan model
oluĀturmayà hedeņiyoruz.”

ODEM’den ñngilizce eðitimi

O

stim DanàĀmanlàk ve EØitim Merkezi, drama tekniØi ile verdiØi ßngilizce
EØitimleriyle kiĀiye alàĀàlagelmiĀin dàĀànda bir öØrenim imkanà
sunuyor. Kur ve sànàf sistemi olmadan, kitap kullanmadan, 50
saat gibi kàsa bir sürede verilecek
eØitim sonunda katàlàmcà sanayicilerin yurtdàĀàndan gelen misaŅrlerini aØàrlayabilecekleri bir dil
bilgisi seviyesine ulaĀmalarà hedeņeniyor. Özellikle ihracat yapan

Ņrmalaràn ihtiyaç duymasà sonucu
açàlan eØitimlerde, katàlàmcàlaràn
özellikle pratik dil bilgilerini arttàrmak hedeņeniyor.

Bilgi ve iletiĀim için;
385 73 13 numaralà telefonu
arayabilirsiniz.
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ÜSñMP 2012 ulusal kongresine hazÜr
Üniversite sanayi iúbirli÷i konusunda Türkiye’deki
üniversite sanayi iúbirli÷i merkezleri tarafÕndan kurulan
ÜSøMP, 2012 yÕlÕnda yapaca÷Õ ulusal kongrenin
hazÕrlÕklarÕna devam ediyor. ÜSøMP Yürütme Kurulu kongre
hazÕrlÕklarÕ ve di÷er gündem maddelerini istiúare etmek
üzere son toplantÕsÕnÕ OSTøM OSB’de yaptÕ.
niversite Sanayi ßĀbirliØi Merkezleri Platformu (ÜSßMP) Yürütme ve ßcra Kurullarà OSTßM
OSB yönetim merkezinde bir araya geldi. Yürütme kurulu baĀkanlàØànà Prof.
Dr. Hamit Serbest’in yaptàØà ÜSßMP,
OSTßM’deki toplantàsànda 2012 yàlànda
ßstanbul’da Sabancà Üniveristesi’nde
düzenlenecek olan “Üniversite ve Sanayi ßĀbirliØinin Yönetimi” konulu kongrenin taslak programànà görüĀtü.

Yürütme Kurulu toplantàsànda ayràca üniversite sanayi iĀbirliØi merkezleri
platformunun kongreleri için hazàrlàk ve
uygulama esaslarà, ÜSßMP’in tüzel kiĀilik olmasàna iliĀkin öneriler ve yeni icra
kurulunun oluĀturulmasà da deØerlendirildi.

Toplantàya ODTÜ, Sabancà Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Anadolu
Üniversitesi, Ege Üniversitesi, UludaØ
Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Balàkesir Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi gibi üniversitelerin öØretim üyeleri ve
bu üniversiteler bünyesindeki üniversite
sanayi iĀbirliØi merkezleri yöneticileri
ile Türkiye Teknoloji GeliĀtirme Vakfà
(TTGV), Ankara Sanayi Odasà (ASO),
Ege Bölgesi Sanayi Odasà (EBSO), Orta
Anadolu ßhracatçàlar BirliØi (OAßB)
, Seramik AraĀtàrma Merkezi (SAM),
OSTßM AraĀtàrma GeliĀtirme Merkezi
(ODAGEM) gibi kuruluĀlaràn temsilcileri katàldà.

ÜSßMP tarafàndan organize edilen
üniversite sanayi iĀbirliØi ulusal kongrelerinin 4.sü 2012 yàlànda 21-22 Haziran tarihlerinde ßstanbul’da Sabancà
Üniversitesi’nde yapàlacak. “Üniversite ve sanayi iĀbirliØi sürecinin yönetimi” baĀlàØà ile düzenlenecek kongreye Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanà
Nihat Ergün de katàlacak. Kongrenin
taslak programàndan edinilen bilgiye
göre kongrede; ‘stratejik Ar-Ge yönetim süreçleri’, ‘performans yönetimi’,
‘entelektüel varlàk yönetimi’, ‘sanayi
ve üniversite beklentileri’, ‘arayüzlerin rolü’, ‘arayüz yönetimi’, ‘kamu
yönetiminin rolü’, gibi baĀlàklarda çok

Ü

Üniversite sanayi iĀbirliØi ulusal
kongresi Sabancà Üniversitesi’nde

Gerçekten de öyle deðil mi?
BakÜnÜz DÜí Ticaret rakamlarÜna. Her

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@gmail.com

A

ylÜk Finans DünyasÜ dergisinin
Ekim ayÜ sayÜsÜnÜn baílÜðÜnÜ
görünce dergiyi satÜn aldÜm.
BaílÜk çok ilginç geldi. Uluslar arasÜ
YatÜrÜmcÜlar Derneði BaíkanÜ ñzzet
Karaca nÜn her ithal ürüne yerli
üretimle yanÜt vermeliyiz sözü derginin
kapaðÜnda büyük puntolarla verilmiíti.
ñzzet Karaca ile yapÜlan röportajÜ büyük
bir dikkatle okudum. Türk ekonomisi
ve reel sektörle ilgili çok çarpÜcÜ,
insanÜ düíündüren bilgiler vardÜ. ñzzet
Karaca’nÜn “ Türkiye’nin 70 cent e (sent)
muhtaç olduðu dönemde ürettiðimiz
Anadol marka otonun üzerindeki bine
yakÜn parçadan sadece ikisi yabancÜydÜ.
Yokluk yÜllarÜnda Türkiye o günlerde çok
güzel bir yan sanayi oluíturmuítu. Oysa
bugün, üretilen otomobillerin dÜíarÜdan
aldÜðÜ parça sayÜsÜ ikiden çok daha fazla.
ñíte bunu kabullenemiyorum” sözleri
beni çok etkiledi.

sayàda bildiri ve konuĀma yer alacak.

Yeni yürütme
kurulu da belirlendi
Fazilet Vardar Sükan (EBßLTEM),
Hasan Mandal (REF/SABANCI), Yàlmaz Kayaaslan (ASO), Mithat ErtuØ
(ODAGEM), Hamit Serbest (Adana ÜSAM), Alpagut Kara (SAM),
Mehmet Zaim (TEKßM LTD), Orhan
Aydàn (OSTßM OSB), Atila Yücel
(EBSO).

ÜSßMP Nedir?
Üniversite – Sanayi ßĀbirliØi Merkezleri Platformu, TÜBßTAK ÜSAM
Programà kapsamànda faaliyete baĀlamàĀ olan ve bugün farklà kimliklerle
varlàk gösteren Adana ÜSAM (Adana
Üniversite – Sanayi Ortak AraĀtàrma
Merkezi DerneØi ve Ar-Ge ßktisadi
ßĀletmesi), BßYOMEDTEK (Biyomedikal Teknolojiler Merkezi DerneØi),
ODAGEM (OSTßM OrtadoØu ßleri ßmalat Sistemleri ve Teknolojileri
Ar-Ge Merkezi A.ÿ.), SAM (Seramik
AraĀtàrma Merkezi A.ÿ.), TTV (Türk
Tekstil Vakfà) tarafàndan kurulmuĀtur.
Platformun
amacà
ülkemizde
üniversite-sanayi iĀbirliØi sorunlarà
üzerinde görüĀ alàĀveriĀinde bulunmak, etkin ve verimli bir Āekilde yü-

Üretim-Üretim
Yine Üretim

1 $ lÜk ihracatÜmÜzÜn karíÜlÜðÜnda 2$ lÜk
ithalat yapmÜíÜz. YÜllardÜr dÜí ticaret
açÜðÜ veriyoruz ve ithalatÜmÜz her yÜl
ihracatÜmÜzÜn 2 katÜ gerçekleíiyor.
DolayÜsÜyla cari açÜk artÜyor ve
ekonomimizin kÜrmÜzÜ çizgisi haline
geliyor. Her ekonomik sÜkÜntÜda kriz
korkusu ile yaíamaða baílÜyoruz. ñthal
ederek iç pazarlarda tükettiðimiz ürünler
nedeniyle, bazÜ ülkeler için Türkiye
önemli bir Pazar konumuna geldi. Biz
de o ülkelere üretim fazlamÜz bulunan
ürünleri satamaz mÜyÜz? Dünyadaki

tüm ülkeler birbirine muhtaç durumda.
Türkiye ise kendi kendine yetebilecek
ender ülkelerden biri. Ancak üretimde
yeterli ataðÜ bir türlü yapamÜyoruz. Türk
ekonomisini ayakta tutan üretim ve
ihracat potansiyeli olan ürünler tespit
edilmeli ve bu ürünlerin üretimine aðÜrlÜk
verilmelidir. Türkiye bütün imkânlarÜnÜ
üretimin artmasÜ için kullanmalÜ, teívik
tedbirleri üretime yönelik seferber
edilmelidir. Türk insanÜ sahip olduðu
ekonomik deðerlerin farkÜna vardÜkça
özgüven sahibi olur. Bireysel mutluluðun

rütülmesini saØlamak üzere öneriler
geliĀtirmek, bu önerilerin gerçekleĀtirilmesi yönünde çaba sarf etmek ve
gerekli giriĀimlerde bulunmaktàr. Ayràca, bugüne kadar yaptàklarà faaliyetler sonucu kazandàklarà deneyimleri
korumak, paylaĀmak ve yaygànlaĀtàrmaktàr. Üniversite – sanayi iĀbirliØi
konusunda faaliyet gösterecek yapàlaràn kurgulanmasà için ilgili kurumlar
nezdinde (TTGV, TÜBßTAK, KOSGEB, vb.) güçlü bir Āekilde giriĀimde
bulunulmasà, böylece yaratàlan iĀbirliØi kültürünün yayàlmasà ve benzeri
yapàlaràn kurulmasàna yardàmcà olmak
veya öncülük etmektir. Ülkenin Ar-Ge
politikalarànàn belirlenmesine katkà
yapmasà, ileri teknoloji geliĀtirmeye
yönelik ulusal ve uluslararasà projelerin oluĀturulmasà gibi konular da
amaçlarà arasàndadàr.

AOSB - Üniversite
ßĀbirliØi

Ü

niversite - sanayi iĀbirliØi
için bugüne kadar birçok giriĀim gerçekleĀtirilirken, bu
konuda bir adàm da ßzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) attà.
"ßAOSB Sanayicileri&Üniversite
Akademisyenleri BuluĀuyor" adlà
organizasyonda, ßzmir'in 7 farklà
üniversitesinden 35 akademisyen
ile bölgenin 25 Ņrmasànàn temsilcileri AOSB'de ikili görüĀmeler
gerçekleĀtirdi.
Organizasyonun
açàlàĀ konuĀmasànà yapan ßAOSB
Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uysal,
üniversite-sanayi iĀbirliØinin sürdürülebilirliØinin, yenilikçi ürünler
üreterek ihracatà artàrmanàn yüksek
cari açàØàn kapatàlmasànda anahtar
bir role sahip olduØunu belirtti.

gerçekleímesinin en önemli íartlarÜnÜn
baíÜnda üretim yapmak gelir. Üretim
bireye psikolojik olarak haz verir. Üretim
bireye kendine güven ve iíe yarama
duygusu, sosyal statü, saygÜnlÜk ve sosyal
iliíki kurma imkânÜ saðlar. Türkiye
topyekûn bir üretim seferberliðine
giriímelidir. Parola üretim, üretim yine
üretim olmalÜdÜr.
Ne kadar çok üretirsek o kadar çok
ihracat yaparÜz. Türkiye 2012 yÜlÜna
bir üretim ve ihracat seferberliði ile
girmelidir. Büyük Devlet olmanÜn,
bölgesinde lider devlet olmanÜn tek yolu
üretime aðÜrlÜk vermekten geçer.
Bir Çin Atasözü ile yazÜmÜ bitirmek
istiyorum. “ Fakir birisine balÜk verirsen,
o gün karnÜnÜ doyurur. Fakat balÜk
tutmayÜ öðretirsen her gün doyar ve
hayatÜ kurtulur”
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Ruslar da yatÜrÜm bekliyor

Rusya Yaroslavl Bölgesi Vali YardÕmcÕsÕ
öncülü÷ündeki iúadamlarÕ heyeti, bölgelerinde
kurmayÕ planladÕklarÕ sanayi bölgesine yatÕrÕmcÕ
çekebilmek için yürüttükleri görüúmeler kapsamÕnda
OSTøM OSB yönetimini ziyaret ettiler.

A

nkara Sanayi Odasà’nàn yurt
dàĀàndan gelen ticari heyetleri,
yerli Ņrmalar ve sanayicilerle
buluĀturmaya devam ediyor. Bu etkinlikler kapsamànda Türkiye’ye gelen
Rusya Yaroslavl Bölgesi Vali Yardàmcàsà öncülüØündeki iĀadamlarà heyeti,
bölgelerinde kurmayà planladàklarà sanayi bölgesine yatàràmcà çekebilmek
için yürüttükleri görüĀmeler kapsamànda OSTßM OSB yönetimini ziyaret
ettiler. Rusya Federasyonu Yaroslavl
Bölgesi Vali Yardàmcàsà ElŅmor Igor,
Valilik Yapà ßĀleri Müdürü Zhuchkov
Victor, Ekonomi GeliĀtirme Müdürü
Tamarov Boris, otomobil yedek parça
lojistiØi ve satàĀà, inĀaat malzemeleri
üretimi ve konut imalatà alanlarànda
çalàĀan Ņrma temsilcilerinin yer aldàØà heyet, OSTßM’in kurumsal yapàsà
ve yönetim Āekli konusunda bilgi aldàlar. Heyet ayràca toplantàya katàlan
OSTßM’li Ņrma temsilcileriyle de ikili
görüĀmeler yapma imkânà buldu.
Kendi bölgelerinin oto yedek parça,
makine, kimya ve inĀaat alanlarànda
geliĀmiĀ bir sanayiye sahip olduØunu
söyleyen yetkililer, bu alanlarda yatàràm
yapmak isteyen sanayicileri bölgelerinde görmek istediklerini dile getirdiler.
Kurmakta olduklarà sanayi bölgesinde özellikle küçük ve orta iĀletmeleri
geliĀtirmeyi istediklerini belirten yetkililer, bu sebeple bünyesinde birçok
küçük iĀletmeyi baràndàran OSTßM’in
yapàsànàn kendilerine iyi bir örnek olacaØànà söylediler.
“Rusya için sadece müĀteri olarak kalmamalàyàz”
OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn da sözlerine Rusya’nàn Türkiye
için çok önemli bir ticari partner olduØunu söyleyerek baĀladà. OSTßM’in
Türkiye’deki sanayi bölgeleri arasànda
farklà bir konsepte sahip olduØunu söyleyen Aydàn, OSTßM’deki iĀletmelerin mikro ölçekte olduØunu, birlikte iĀ
yapma kültürünün yaygàn olduØunu ve
bu anlamda Rus yetkililerin kurmayà
planladàklarà bölge için iyi bir model
oluĀturduØunu belirtti. Aydàn sözlerini Āöyle sürdürdü: “CoØraŅ olarak
çok yakànàmàzda olan ve bilim teknoloji olarak belirli bir düzeye sahip olan
Rusya ile Ņrmalaràmàzà buluĀturmayà
çok önemsiyoruz. Bizi çok üzse de kabul etmeliyiz ki, ülkemiz henüz kendi
enerji kaynaklarànà yani rüzgârànà, güneĀini, suyunu kullanarak enerjisini
üretemiyor. Biz bu anlamda Rusya’nàn
en büyük müĀterilerinden biriyiz fakat
sonsuza kadar müĀteri konumunda kalmamalàyàz. Bizler iki tarafàn da kaza-

nacaØà doØru sistemler kurarak, karĀàlàklà kazanç saØlayacak Āekilde ticaret
yapmalàyàz. Sizden aldàØàmàz en büyük
ürün olan doØalgaz karĀàlàØànda en az
%75 offset yapàp bizim de sizlere ithalat yapmamàz gerektiØini düĀünüyoruz.
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OSTñM Van için kan baðÜíladÜ

O

STßM’li sanayiciler ve iĀadamlarà bu kez kan baØàĀà konusunda güç birliØi yaptà. Bölgedeki
Ņrma sahipleri, yöneticileri ve çalàĀanlarà
Van depreminde yaralanarak tedavi gören
vatandaĀlar ile terörle mücadele sàrasànda
yaralanan güvenlik mensuplarà için kan
verdiler.
OSTßM Sanayici ßĀadamlarà ve Yöneticileri DerneØi (ORSßAD) Kàzàlay ile kan
baØàĀà kampanyasà düzenledi. Yenimahalle Kaymakamà Meftun Dallà, OSTßM
OSB BaĀkanà Orhan Aydàn, OSTßM OSB
Müdürü Adem Aràcà, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, Birim Müdürleri, ORSßAD
BaĀkanà Özcan Ülgener, ORSßAD Yöne-

tim Kurulu Üyeleri, bölge sanayicileri ve
çalàĀanlar katàldà.
ORSßAD idare merkezindeki kampanya için konuĀan ORSßAD Yönetim Kurulu
BaĀkanà Özcan Ülgener, “Van depreminde hayatànà kaybedenlere Allah’tan rahmet
diliyorum. Yaralà olup tedavi görenlere de
acil Āifalar diliyorum. Ülkemizin neresinde olursa olsun her an hepimizin karĀàlaĀacaØà afetler ve kazalar vardàr. Millet
olarak dayanàĀma içinde olmalàyàz. Toplanan kanlar Kàzàlay kurumumuz aracàlàØà
ile ilgili ihtiyaç sahiplerine ulaĀtàràlacaktàr.
Üyelerimize, Ostim OSB yönetimine ve
bölge KOBß’lerine gösterdikleri yoØun ilgiden dolayà teĀekkür ederiz” dedi.

OSTùM OSB Baõkanä Orhan Aydän ve
OSB Müdürü Adem Aräcä da kan baøäõända bulundu.

Rüzgârgülleri
dönmeye baíladÜ
Tokat’ta, Rüzgâr
Elektrik Santralleri
(RES) Projesi
kapsamÕnda temiz
enerji üretimine resmen
baúlandÕ

gücü var. Bizim projemiz 40 megavat kurulu güce sahip. Bununla da Tokat’àn yüzde
80 enerjisini karĀàlayabilecek kapasitede.
Tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarànà
kullanàyoruz. Çevreye duyarlà bir proje. Bunun yanànda, Tokat ve çevresindeki illerde
yapàlacak bu tür yatàràmlaràn istihdama katkà
saØladàØànà düĀünüyoruz” dedi.

T

Her bir kanat aØàrlàØà 11 ton olan 25
metre uzunluØundaki 3’er kanatlà 80 metre
yüksekliØindeki RES’lerin Āehir merkezinden görünebildiØini ifade eden Uyan, proje
çalàĀmalarà sàrasàndan yöre halkànàn olumlu
yaklaĀtàØànà kaydetti. HES ile RES’in mukayese edilemeyeceØine dikkat çeken Uyan,
“RES, rüzgâràn pürüzsüz olduØu yerlerde
yapàlàr. HES’ler ise akarsular, ormanlàk ve
yeĀil alanlarda yapàlàyor. RES’te ise proje
çalàĀma alanànda eski ile yenisi arasànda çok
fazla bir fark olmuyor. Kayaç bir zeminde
bu çalàĀmayà yaptàk. RES projelerinin olduØu yerler, hayvancàlàØàn olduØu yerler” diye
konuĀtu.

okat merkeze baØlà Killik köyü
mevkiinde Eksim Yatàràm Holding
tarafàndan hayata geçirilen proje kapsamànda 16 rüzgârgülünün montajà tamamlandà. 8 adet rüzgârgülünde resmi olarak
enerji üretimine baĀlanàrken, kasàm ayà ortalarànda tüm rüzgârgüllerinin devreye girerek enerji üretmesi bekleniyor. Türkiye’nin
yenilenebilir enerji kaynaklarànàn geliĀmesine önemli katkà saØlayacak rüzgâr enerjisi
yatàràmlaràndan Killik RES projesi yaklaĀàk
olarak 42 milyon euroya mal olurken, 3’er
kanatlà 16 rüzgârgülünün yàlda 40 megavat
elektrik üretmesi planlanàyor.
PEM Enerji ÿantiye ÿeŅ Sami Uyan,
RES’lerden üretilen elektriØin 18 kilometrelik trafo hattà ile Tokat OSB’den ülke aØàna
baØlandàØànà söyledi. BaØlantàlarà biten türbin grubundan 8’inin resmi olarak 13 Ekim
tarihi ile birlikte bakanlàk kabulü yapàlarak
ülke ekonomisine kazandàràldàØànà belirten
Uyan, Tokat’àn çevreye zarar vermeden
üretilen temiz enerji ile böylece tanàĀmàĀ olduØunu kaydetti. Uyan, “Almus Barajà’nàn
öØrendiØimiz kadaràyla 27 megavat kurulu

Elektrik Mühendisi Abdülhadi Çiftçi ise
bölge halkànàn RES’le ilgili bilgilendirildiØini ve bu anlamda olumlu tepkiler aldàklarànà ifade ederek, “HES’lerde bunlar tahmin
ediyorum ihmal ediliyor. RES projelerinde
aynà Āey var. Bizler çevreye dikkat ediyoruz.
Köylüler de çevreye zararà olmadàØànà gördüØü zaman tepkisi farklà oluyor” Āeklinde
konuĀtu.

YatÜrÜmcÜlar Üslah
OSB’yi bekliyor
øzmir’de 11 yÕldÕr çözüm bekleyen Kemalpaúa
ilçesindeki sanayi bölgesinin Islah Organize Sanayi
Bölgesi (OSB) ilan edilmesi halinde bölgede ilk etapta
60 fabrikanÕn yatÕrÕmÕna baúlanaca÷Õ, istihdamÕn 50
binin üzerine çÕkaca÷Õ belirtildi.

ß

zmir’de ulusal ve uluslararasà
Āirketlerin üretim tesisi yatàràmlarànàn bulunduØu KemalpaĀa’da
imar planà sorunlarà nedeniyle tüzel
kiĀiliØi iptal edilen OSB’de sorunlaràn çözümünde son aĀamaya gelindi. KemalpaĀa Belediye BaĀkanà
Ràdvan Karakayalà, 285 fabrikanàn
bulunduØu bin 300 hektarlàk sanayi
bölgesinin bir “gecekondu sanayi
bölgesi” olduØunu, 1970’li yàllardan bu yana mevzi imar planlaràyla ve ilçe belediyelerinin yaptàØà
planlarla büyüyen bölgenin yàllar
içinde bürokratik olarak bir açmaza
sürüklendiØini dile getirdi. Bu konuda geçmiĀte yerel yöneticilerle,
sanayiciler arasàndaki tartàĀmalaràn
sorunlarà içinden çàkàlmaz hale getirdiØini, konunun yargàya taĀànmasàyla da OSB tüzel kiĀiliØinin ortadan kalktàØànà anlatan Karakayalà,
göreve geldikten sonra bu sorunun
çözümü konusunda yapàcà bir tutum
sergilediklerini, ilçede istihdam
yaratan, ekonomiye katkà saØlayan
tesislerin önünü açmak için sanayicilerle iĀbirliØi içinde çalàĀtàklarànà
söyledi. Bu kapsamda Bilim Sanayi
ve Teknoloji BakanlàØànàn benzeri
sorunlarà yaĀayan organize sanayi
bölgeleri için çàkardàØà Islah OSB
yönetmeliØinin, çözümün kapàsànà
araladàØànà dile getiren Karakaya-

là, valilik bünyesinde oluĀturulan
Islah OSB komisyonunun çalàĀmalaràna baĀladàØànà belirtti. Karakayalà, Āu bilgileri verdi: BakanlàØàn
KemalpaĀa’yà Islah OSB olarak
onaylamasànàn ardàndan bölgenin
tüzel kiĀilik kazanmasàyla parselasyona baĀlanacak. Ardàndan belediye olarak yeni yatàràmlar için ruhsat
vermeye baĀlayacaØàz. Islah OSB
ilanàyla 1 yàl içinde yeni yatàràmlar
ruhsatlarànà almaya baĀlayacak. ÿu
anda 60’a yakàn Āirket yatàràm için
bu sürecin tamamlanmasànà bekliyor. Aralarànda Pànar Et gibi firmalaràn da bulunduØu büyük ulusal
gruplaràn önümüzdeki yàldan itibaren yeni tesis yatàràmlaràna baĀlamasànà bekliyoruz.”

Kemalpaõa Belediye Baõkanä
Rädvan Karakayalä,
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AOSB büyümede
yeni rekora
hazàrlanàyor

A

dana HacÕ
SabancÕ Organize Sanayi Bölgesi (AOSB)
BaúkanÕ Bekir Sütçü,
son 8-10 yÕlda yÕldÕzÕ
parlayan bölgede
geçen yÕl gerçekleúen
rekor büyümenin bu
yÕl da devam etti÷ini
belirterek, “Büyümede yeni bir rekora
hazÕrlanÕyoruz” dedi.
Sütçü, Adana-Ceyhan
D-400 Karayolu
yakÕnÕndaki, bin
590 hektar alanda
1984’de temeli atÕlan
AOSB’nin, co÷rafi
konumu, karayolu,
demiryolu ve havayolu
ulaúÕmÕna yakÕnlÕ÷Õ ile
Türkiye’nin yatÕrÕm
için en önemli cazibe
merkezlerinden birisini
oluúturdu÷unu, bölge
yönetimi olarak, bu
avantajlarÕ yöre ve
ülke ekonomisine en
iyi úekilde kazandÕrma
çabasÕnda olduklarÕm
bildirdi. Bölgede
doluluk oranÕnÕn yüzde
78’i buldu÷unu, 323
tesisin üretimde, 26

Emin AKCAO×LU

emin.akcaoglu@ieu.edu.tr

Y

abancÜ sermayeli yatÜrÜmlarÜn
ülkemize çekilmesi konusu
yÜllardÜr ekonomi gündeminin üst
sÜralarÜnda. Son duruma bakÜldÜðÜnda
Türkiye’ye gelen yabancÜ sermayeli
yatÜrÜmlarÜn toplam tutarÜnda kayda deðer
bir düíüí var. Oysa 2007 yÜlÜ bu anlamda
‘muhteíem’ bir yÜl olmuítu. O yÜl ülkemize
giren sermayenin toplam tutarÜ 22 milyar
dolarÜ aímÜítÜ. Bu büyük tutarÜn gerçekte
ülkenin sermaye stokunu arttÜrmayan el
deðiítirmelere dayandÜðÜnÜ ve özellikle de
kamu mülkiyetindeki büyük kuruluílarÜn
ya da özel bankalarÜn yabancÜ çokuluslu
íirketlere satÜlmasÜndan kaynaklandÜðÜnÜ
hatÜrlarsÜnÜz.
SayÜlara daha yakÜndan bakalÜm:
Türkiye’ye 2010 yÜlÜnda gelen yabancÜ
sermaye tutarÜ bir önceki yÜla (2009’da
8,4 milyar dolar) göre %8,3 artÜíla 9,1
milyar dolara ulaítÜ. Fakat bu tutar
2007’deki 22 milyar dolarlÜk rekor giriíle
kÜyaslandÜðÜnda, belirgin bir geliíme
olmadÜðÜ görülüyor. Türkiye’ye gelen
yabancÜ sermayenin dikkat çektiði sadece
üç yÜl var: 2006 (20,2 milyar dolar), 2007
(22 milyar dolar) ve 2008 (19,5 milyar
dolar). Bu yÜllarÜn özelliðiyse hem Türk
Telekom gibi büyük çaplÜ özelleítirmelerin
hem de özellikle banka satÜílarÜ gibi özel
sektörde büyük hacimli el deðiítirmelerin
bu yÜllarda yaíanmasÜ. DolayÜsÜyla, rekor
düzeylere ulaían yabancÜ sermaye giriíleri

YabancÜ sermaye
nereye gider?

de aslÜnda yeni yatÜrÜmlara dayanmÜyor.
DolayÜsÜyla, yabancÜ sermaye az ya da
çok geliyor gelmesine ama bu, mevcut
sermaye stokunda artÜí yaratmÜyor.
Çünkü aslÜnda daha önce yerli íirketlere
ya da devlete ait olan varlÜklar yabancÜlar
tarafÜndan satÜn alÜnÜyor. Elbette, bu tür
giriílerin de türlü katkÜlar saðlayabileceði
ileri sürülebilir. Fakat bu konuda ‘büyük
gürültü’ kopartÜlÜyorsa, ülkeye giren
yabancÜ sermayenin üretkenliðine ya
da ülkenin toplam sermaye stokuna
ne kattÜðÜna bakmamÜz gerekmez mi?
Benzer íekilde, teknoloji transferine
veya genel olarak yabancÜ sermayenin
geldiði alanlarda eldeki bilgi birikimine ne
eklendiðini de merak etmeliyiz, deðil mi?
Peki, ne oldu da o yÜllarda böylesine
iítahla Türkiye’ye yönelen yabancÜ
yatÜrÜmcÜlar sonraki yÜllarda aynÜ ilgiyi
göstermediler? Bu durumu 2007’den
itibaren, özellikle BatÜlÜ ülkelerde

yoðunlaían küresel finansal krizin etkilerine
baðlamak mümkün görünse de konuyu
sadece bu dar kalÜp içine hapsetmenin
doðru olmayacaðÜ açÜk.
Belki de en önce, íu soruyu sormalÜyÜz:
Yeni üretken yatÜrÜmlar yapmak isteyen
veya görece ileri teknolojiye dayanan
ve daha büyük katma deðer üretme
potansiyeline sahip yatÜrÜmlar hangi
coðrafyalarÜ tercih ediyor? Bu sorunun
cevabÜ aynÜ zamanda, “Türkiye ne yaparsa
ve nasÜl yaparsa ‘nitelikli ve yeni’ yabancÜ
sermayeli yatÜrÜmlarÜ çekebilir” sorusunun
da cevabÜ olacaktÜr.
Bu sorunun cevabÜ Türkiye’nin özellikle
“altyapÜsÜnÜ” yakÜndan ilgilendiriyor. Evet,
elbette makroekonomik istikrar, örneðin
fiyat istikrarÜ da yabancÜ íirketler için önem
taíÜyor. Fakat bunlarÜn ötesinde bakÜlmasÜ
gereken çok önemli hususlarÜn mevcudiyeti
gözden kaçmamalÜ. Örneðin bir ülkedeki
“insan yapÜsÜ varlÜklar”Ün miktar ve kalitesi

iúletmenin inúaat
aúamasÕnda, 43
firmanÕn da proje
safhasÕnda oldu÷unu
belirten Sütçü,
AOSB’de özellikle son
8-10 yÕlda istikrarlÕ
bir büyümenin dikkati çekti÷ini vurgulayarak, “Elektrik
tüketiminde geçen yÕl
yüzde 38 olan artÕú bu
yÕl da devam ediyor.
Elektrik, do÷algaz ve
su tüketim rakamlarÕ
sanayi bacalarÕnÕn
yo÷un bir úekilde
tüttü÷ünün kanÕtÕdÕr”
dedi. Sütçü, bölgede,
2000 yÕlÕnda 6 bin
23 metreküp olan su
tüketiminin geçen yÕl
10 bin 644 metreküpü
buldu÷unu, bu yÕlÕn 8
aylÕk döneminde ise
6 bin 901 metreküp
oldu÷unu belirtti.

makroekonomik istikrardan belki çok
daha önemli. Çokuluslu íirketler ‘yatÜrÜm
yeri kararlarÜnÜ’ verirlerken, konuya iki
aíamalÜ olarak yaklaíÜyorlar: ñlk aíamada
makroekonomik deðiíkenlerle birlikte,
yatÜrÜm ve kambiyo mevzuatÜnÜn serbesti
derecesi gibi hususlarÜ deðerlendiriyorlar.
Sonraki ve belki de çok daha önemli olan
ikinci aíamadaysa, potansiyel yatÜrÜm
ülkesindeki ‘insan yapÜsÜ’ varlÜklarÜn
niteliðine bakÜyorlar.
Belirttiðim gibi Türkiye’ye yabancÜ
sermaye giriíi Türkiye’nin “altyapÜsÜnÜ”
çok yakÜndan ilgilendiriyor. Sadece fiziksel
altyapÜsÜnÜ deðil, beíeri ve kurumsal
altyapÜsÜnÜ da. Baíka bir ifadeyle, Türkiye
yurt dÜíÜndan “nitelikli yeni yatÜrÜm”
çekebilmek için hem fiziksel altyapÜsÜnÜ
iyileítirmek hem de nitelikli iígücü yetiítirip,
ií yapma alÜíkanlÜklarÜnÜ iyileítirmek
zorunda.
Kentleíme sorunu da konumuzun baílÜ
baíÜna içinde. Örneðin, Ankara’nÜn ve
ñç Anadolu Bölgesi’nin daha çok yatÜrÜm
ve yabancÜ sermaye çekebilmesi bölgeyi
diðer büyük kentlere baðlayan demiryolu,
havayolu ve karayolu baðlantÜlarÜnÜn
durumuna veya Ankara’nÜn bir yaíam alanÜ
olarak çekiciliðine baðlÜ. BunlarÜn yanÜ sÜra
kentte yaíayan iígücünün niteliði ve aldÜðÜ
eðitimin kalitesi kilit durumda tabii. Bu
son nokta çok önemli, çünkü nitelikli iíler
nitelikli ve yaratÜcÜ insanlarÜ gerektiriyor!

20

KASIM 2011
KASI

ORGANîZE SANAYî GAZETESî

KOBñ’lere proje kredisi geliyor
Türkiye Finans ile øslam KalkÕnma BankasÕ arasÕnda 75 milyon dolar
tutarÕnda KOBø’lere yönelik Proje Finansman kredi anlaúmasÕ imzalandÕ.
Türkiye Finans’Õn aldÕ÷Õ bu kredi ayrÕca KatÕlÕm BankalarÕ arasÕnda bugüne
kadar alÕnan en uzun vadeli kredi olma özelli÷ini taúÕyor.
ürkiye Finans ile ßslam Kalkànma
Bankasà arasànda 75 milyon dolar
tutarànda KOBß’lere yönelik Proje Finansman kredi anlaĀmasà imzalandà.
Üretim ve istihdamà arttàrmak amacàyla
uygulanacak kredi programà ßslam Kalkànma Bankasà tarafàndan üye ülkeler arasànda Türkiye Finans ile gerçekleĀtirecek.
Türkiye Finans Katàlàm Bankasà’ndan
yapàlan açàklamaya göre, Türkiye Finans,
ßslam Bankasà ile yaptàØà 75 milyon dolarlàk proje Ņnansman kredi sözleĀmeleriyle
en uzun krediye imza attà. ßslam Kalkànma
Bankasà’nàn üretim ve istihdamà arttàrmak
için uygulayacaØà yeni program çerçevesinde ilk defa Türkiye’de uygulanacak bu
program kapsamànda Türkiye Finans’àn
kullandàØà kredi için düzenlenen imza
törenine Türkiye Finans Genel Müdürü
Derya Gürerk ve ßslam Kalkànma Bankasà
BaĀkanà Dr. Ahmad Mohamed Ali katàldà.
ßslam Kalkànma Bankasà ile yapàlan
kredi anlaĀmasànà Türkiye’ye ve Türkiye Finans’a güvenin bir göstergesi olarak deØerlendiren Türkiye Finans Genel
Müdürü Derya Gürerk, “ßslam Kalkànma

T

Bankasà’nàn yeni programà kapsamànda
alànan ilk ve en uzun vadeli krediye imza
atmàĀ olmamàz, Türk bankalarànàn uluslararasà gücünü ve itibarànà göstermesi
açàsàndan büyük önem taĀàyor. ßmzalanan
sözleĀme ile Türkiye Finans üretim ve istihdama katkàda bulunan sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta boy iĀletmelere
ihtiyaçlarà olan yatàràm kredisini uygun
maliyet ve Āartlarda sunabilecek” dedi.
Gürerk, müĀterilere makina, ekipman ve
sabit varlàklaràn alàmà, imalat ve inĀaatà
için 2 yàl ödemesiz olmak üzere toplam 5
yàl vadeli, uygun maliyetli yatàràm kredisi
kullandàrabileceklerini açàkladà.
ßslam Kalkànma Bankasà BaĀkanà Dr.
Ahmad Mohamed Ali ise, Türkiye Finans
ile imzaladàklarà kredi sözleĀmesinin üretim ve istihdama yönelik uygulamaya aldàklarà programàn ilk ürünü olduØunu ve
anlaĀmanàn Türkiye’de Āimdiye kadar
yaptàklarà en uzun vadeli kredi Ņnansmanà olduØunu ifade etti. Ali, “Türkiye
güçlenen ekonomisi ve siyasi istikraràyla küresel piyasalarda her geçen gün
daha da önemli bir konuma yükseliyor.
ßslam Kalkànma Bankasà olarak bu geli-

Āimi yakàndan takip ediyoruz ve geliĀen
Türkiye’nin küresel ekonomik kriz sürecinde yatàràm için en güvenli limanlardan
biri olduØunu düĀünüyoruz. Bu sebeple
Türkiye Finans ile imzaladàØàmàz uzun
dönemli kredi Ņnansman sözleĀmesi bu
öngörümüzün göstergesi niteliØindedir”
dedi.
Küçük ve orta boy Ņrmalara 1 ile
10 milyon dolar arasànda kredi
ßslam Kalkànma Bankasà ile imzalanan
kredi anlaĀmasà çerçevesinde Türkiye Finans,
üretim ve istihdama katkàda bulunan sektörlerde çalàĀan küçük ve orta boy Ņrmalara 1
ile 10 milyon dolar arasànda kredi kullandàrabilecek. Bu kapsamda, kredilerde ödemesiz
dönemin bitiminden sonra kredi geri ödemelerine 6 aylàk taksit yapàlabilecek.

“Türkiye’nin ilk güneí tarlasÜnÜ kuracaðÜz”
Antalya Büyükúehir Belediyesi, Ulusal Fotovoltaik Teknoloji
Platformu (UFTP) ile Antalya Ticaret ve Sanayi OdasÕ (ATSO)
iúbirli÷iyle ATSO’da ‘Güneú Kentler ÇalÕútayÕ” düzenlendi.
ÇalÕútayÕn açÕlÕúÕnda konuúan Büyükúehir Belediye BaúkanÕ
Mustafa AkaydÕn, yakÕnda Türkiye’nin ilk güneú tarlasÕnÕ
Antalya’nÕn ÂtÕksu Tesislerinde kurmayÕ planladÕklarÕnÕ belirtti.

A

ntalya BüyükĀehir Belediyesi,
Ulusal Fotovoltaik Teknoloji
Platformu (UFTP) ile Antalya
Ticaret ve Sanayi Odasà (ATSO) iĀbirliØiyle ATSO’da “GüneĀ Kentler ÇalàĀtayà” düzenlendi. ÇalàĀtayàn açàlàĀànda
konuĀan Antalya BüyükĀehir Belediye
BaĀkanà Prof. Dr Mustafa Akaydàn, yaptàklarà çevreci projeleri anlattà, yapacaklarà projelerle ilgili de müjde verdi. BaĀkan

Akaydàn, yenilenebilir enerji kaynaklarànàn kullanàmà konusunda Türkiye’yi
baĀaràlà bulmanàn mümkün olmadàØànà
söyledi. Türkiye’nin güneĀ enerjisi zengini ülkelerden biri olmasàna raØmen enerjinin kullanàmànda geride olmasànàn kabul
edilebilir bir Āey olmadàØànà kaydeden
Akaydàn, “Dünyada da bu konuda yapàlmàĀ üretimler belki çok ileride deØil ama
bizden fersah fersah öndeler” dedi.
Antalya BüyükĀehir Belediyesi’nin
güneĀ enerjisi konusunda öncü rol oynadàØànà vurgulayan BaĀkan Akaydàn,
konuĀmasànà Āöyle sürdürdü: “Yàllardàr
yenilenebilir enerji konusunda sesimizi
duyurmaya çalàĀàrken bu enerjiyle ilgili
yasa gecikmeli ve càlàz olarak ortaya çàktà. Yani devletin verdiØi 13 dolar cent’lik
katkà bu üretimde çok teĀvik edici deØil.
Ama ben sanayicilerimizi kutluyorum.
Bir patlama tarzànda bu konuyla ilgileniyorlar. Bu durumdan çok mutluyum.
Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bir
güneĀ panelleri üretim tesisi Āu puanda
kuruluyor. Çok yakànda üretime geçecek.
Sesimizi yüksek çàkarmak zorundayàz.
Yani bütün sivil toplum örgütleri, sana-

yiciler, ülke severler sesimizi çok yüksek
çàkarmak zorundayàz.”
BaĀkan Akaydàn, Japonya’daki felaketten sonra Türkiye’nin neden hala
nükleer enerji peĀinde koĀup, büyük bir
hazine olan güneĀ enerjisini kullanmakta
geri duruĀunu anlamakta güçlük çektiØini dile getirdi. BüyükĀehir Belediyesi
olarak Türkiye’de ilk defa Temiz Enerji
ÿubesi’ni kurduklaràna iĀaret eden Akaydàn, bu Āubenin çalàĀmalaràyla Ekolojik
GüneĀevi’ni kurduklarànà söyledi. Akaydàn, Āöyle devam etti: “Burasà bir kültür
evidir. VatandaĀlarda farkàndalàk yaratmak hedeŅmizdir. Orada güneĀten nasàl
elektrik elde edildiØini insanlara gösteriyoruz. Batà Akdeniz Ajansàndan yeni
bir projemiz geçti. ÿimdi Atatürk Kültür
Parkà’nàn aydànlatmasànà güneĀ enerjisinden saØlamayà planlàyoruz. ÖrneØin
otobüs duraklarànàn güneĀ enerjisiyle soØutulmasà, çöp kutularàmàzàn güneĀ enerjisiyle soØutulmasà gibi bazà projelerimiz
var. Ayràca yakànda Türkiye’nin ilk güneĀ
tarlasànà Antalya’nàn Atàksu Tesisleri’nde
kurmayà planlàyoruz. Bu konuda Dünya
Bankasàyla pazarlàklaràmàz sürüyor, anlaĀabilirsek icraata baĀlayacaØàz.
Çevreci önemli bir projenin de müjdesini veren BaĀkan Akaydàn, Antalya’nàn
sera ve organik atàklarànà kullanan bir katà
atàk projesinin ihalesini yakànda yapacaklarànà söyledi.

Vatandaí
yerli otomobil
istiyor

O

tomotiv endüstrisinin tüm
bileĀenlerinin yerli otomobil çalàĀmalarà yaptàØà
bugünlerde araĀtàrma Āirketi Barem
Research tüketicinin nabzànà tuttu.
Tüketicinin yerli otomobil markasà
ile ilgili beklentilerini yaptàØà anketle sorgulayan Barem Research,
vatandaĀàn “Made in Turkey” otomobile bakàĀ açàsànà da ortaya koydu.
Otomobil satàĀlarànàn en yüksek
olduØu 6 ilde, ekim ayànda gerçekleĀtirilen ankette, önümüzdeki
3 yàl içinde otomobil satàn almayà
planlayan 330 kiĀi ile görüĀüldü.
Ankete katàlanlaràn yüzde 12.5’ini
kadànlar oluĀturdu, yüzde 44’ü 3544 yaĀ grubu, yüzde 35’i 18-34 yaĀ
grubundan oluĀtu.
Ankete katàlanlardan yüzde 70’i
yerli otomobili satàn alabileceØini söyledi ayràca, bu otomobilin
benzerleriyle aynà kalitede, ancak
daha ucuz Ņyatlà olmasà gerektiØini
kaydetti. Ankete katàlan tüketiciler
kaliteli, özellikli ve ekonomik bir
otomobili tercih edeceklerine iĀaret
etti. Bu kiĀilerin yaràya yakàn bölümü ise bir yàl içinde otomobil satàn
almayà planladàØànà belirtti.

3 kiĀiden ikisi
yerli otomobil alacak
Ankete
katàlanlaràn
yüzde
58’inin “yerli otomobil” projesinden haberdar olduØu ortaya çàktà.
Bu oran cinsiyet ve yaĀ gruplarà
açàsàndan benzer, ancak iller bazànda farklàlàk gösterdi. Yerli otomobil projesini bilenlerin oranà en
yüksek, yüzde 69 ile ßstanbul’da
oldu. Ankete katàlanlaràn yüzde
56’sà yerli markalà otomobilin yalnàzca Türkiye’de satàlacaØànà savundu. KomĀu ülkelerde de satàlàr
diyenler ise yüzde 26’da kalàrken,
yüzde 18’lik grup da yerli markalà otomobil tüm dünyaya satàlabileceØini belirtti. Üç kiĀiden ikisi
yerli markalà otomobilin Ņyatànàn
yabancà benzerlerinden daha ucuz
olacaØànà düĀünürken, yüzde 3’lük
bir grup ise daha pahalà bir Ņyat
beklediØi ortaya çàktà. Ankete katàlanlaràn yüzde 53’ü yerli markalà
bir otomobilden yabancà benzerleriyle aynà kalite olmasànà beklerken, yüzde 58 gibi bir baĀka grubunda aynà ürün özelliklerinin yer
almasànà istediØi görüldü.
Ayràca ankette görüĀülen her 3
kiĀiden ikisinin yerli otomobili alabileceØini belirtmesi dikkat çekti.

