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“Türk lirasnn deeri gurur veriyor”
Devlet Bakan ve Babakan Yardmcs Ali Babacan, Türk Liras’nn deeri
ve Türk Liras’nn güvenilirliinin herkesin ancak gurur duymas gereken bir
konu olduunu söyledi. Babacan, parann pul olduu günleri hiç kimsenin
unutmamas gerektiini vurgulad.
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evlet Bakan ve Babakan Yardmcs Ali Babacan, bir televizyona verdii
röportaj’da muhalefet temsilcilerinin, “en büyük kabahatleri, Türk Lirasn bu kadar deerli klmaktr sözünün hatrlatlmas” üzerine, Türk
Liras’nn deeri ve Türk Liras’nn
güvenilirliliinin herkesin ancak gurur duymas gereken bir konu olduunu söyledi.

“Parann pul olduu
günleri unutmayn”
Parann pul olduu günleri hiç
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kar, euroya kar daha itibarl bir
para haline getirmeye çalyoruz.
Bakn bütün bu son krizde ben iddial konuuyorum; bir bakn euroya, bir bakn dolara, bir bakn baka para birimlerine, bütün bunlarn
içerisinde zikzak en az yaayan, en
istikrarl para birimi Türk Liras
olmutur. Çünkü bugün maalesef
Amerika’da, Avrupa Merkez Bankas da bu ekonomik kriz sebebiyle

“Maliye politikas
dik durmuyor”
TEPAV stikrar Enstitüsü tarafndan hazrlanan “2010 Yl Bütçe
Uygulama Sonuçlar: Konjonktürel ve Yapsal Bir Bak” balkl
Mali zleme Raporu açkland.
Rapor’da “Bütçenin Ekonomik
Büyümeye Duyarll ve Yapsal
Bütçe Dengesi” balkl bir bölüme yer verildi. 2010 ylnn bütçe
dinamikleri önceki iki ylla karlatrldnda çok daha olumlu bir
tabloyla karlald ifade edilen
Rapor’da, “Bu yaanan iyileme
maliye politikasndaki yapsal ve
uzun dönemli bir iyilemeyi yanstabilecei gibi özellikle gelir kalemlerinin ekonomik konjonktüre
olan duyarllndan da kaynaklanyor olabilir. Dolaysyla, maliye
politikasnn ve bütçe dengelerinin
devresel hareketler arndrldktan
sonra deerlendirilmesi, uzun dönemli bir maliye politikas analizi
için daha salkl sonuçlar verecektir” denildi.

ve çok çok artan açklar ve borç sebebiyle karlksz para basyorlar,
biz yapmyoruz. Onun için Türk
Liras istikrarl. Onlarn Türk Liras
neye göre deerli diyorlar? Dolara,
euroya göre deerli diyorlar deil
mi?
Bu ne demek? Dolar, euro
deersiz. Niye deersiz?
lksz bastklaÇünkü karlksz
ersiz, çok açk
r için deersiz,
ysyla, bizim
bu. Dolaysyla,
ksz para basasla karlksz
ir uygulamamz
ma diye bir
yok. Biz vatandamz
n olmadk, olmaasla aldatan
a. Çünkü ben
yacaz da.
açk söylüyorum;
karlkszz
para bas-mak ve enfflasyon ürettemek, devle
tin yapt
ir
modern bir
hrszlk
t ü r ü d ü r.
Ali BABACAN
Kimse far-Devlet Bakan

knda olmadan herkesin cebindeki
parann deerini düürebiliyorsunuz. Ne yapyorsunuz? Dönüyorsunuz merkez bankasna, bas. 10
kuruluk kad ver 200 lira diye
piyasaya sür. Ondan sonra herkesin
banka hesab, herkesin cebindeki
parann deeri düsü
düsün, yatlar, etiketler artsn. im
imdi bunlar hep o
dönemin alka
alkanlklar. Kendi
dönemlerinde, iktidar olduklar dönemde ya da iktidar
orta olduu dönemde bunu
yapmlar. Diy
Diyorlar ki, ya ne
olacak, skr
skrsak yaparz, ne
olacak. Ve bu birkaç
b
yl kolay
kolay hissed
hissedilmez bile yani.
Birkaç yl ne oluyor,
ne bitiyor diyene
kad
kadar zaten vurup
geç
geçerler. Bunlar
ite hep modern
hr
hrszlk metotlar
lar ve dediim
gi
gibi biz bunu
yyapmadk, yapm
mayacaz da”
ddiye konutu.
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 güvenliinde snfta kaldk
Endüstriyel yan sanayi, makine ve i güvenlii
ürünlerinin sergilendii dört fuar bir arada toplayan
“Endüstri Haftas”nda sergilenen teknolojik ürünler
yerli ve yabanc ana sanayi temsilcileri tarafndan
beenilirken, Türkiye’de küresel irketlerin dnda
rmalarn i güvenliine yeterli önem vermemesi
nedeniyle artan i kazalarnn önlenmesi için de çözüm
yollar arand.

S

ine Fuarclk tarafndan CNR
Expo stanbul’da düzenlenen ve
dört ayr fuarn bir arada gerçekletirildii Endüstri Haftas, talya’dan
Fas’a, Almanya’dan Yeni Zelanda’ya
kadar birçok ülkeden gelen ana sanayi
rmalar ile yerli üreticileri buluturdu.
Yurt içindeki sektörlerin önde gelen rmalarnn da birebir görümeler yapt
ve yeni ibirliklerine imzalarn atld
fuarlarda sergilenen makineler, araç üstü
ekipmanlar ile endüstriyel yan sanayi
ürünleri beeni kazanrken, Türkiye’nin
i kazalarnda elde ettii Avrupa birincilii kimseyi sevindirmedi.

Dünyada her yl 2 milyon
kii i kazas kurban
Endüstri Haftas içerisinde yer alan
dört fuardan biri olan stanbul Güven-

lik Teknolojileri Fuar’na katlan firma temsilcileri, i güvenlii alanndaki ürünlerini sergilerken, firmalarn i
güvenliine önem vermemesinin sektör için en büyük handikap olduunu
belirttiler. Dünya’da her yl 2 milyon
kiinin i kazas kurban olduuna
dikkat çeken Türkiye  Güvenlii 
Adamlar Dernei (TGAD) Bakan
Ali Kaya, “Uluslararas Çalma Örgütü (ILO) raporuna göre Türkiye, i
kazalarnda Avrupa birincisi, dünyada
ise Hindistan ve Rusya’nn ardndan
üçüncü srada. Bu durum Türkiye’ye
yakmad gibi, güvenlik kültürünün gelimediini de ortaya koyuyor.
Her yl i kazalar ve meslek hastal
nedenli igünü kaybnn, 44 Milyar
Liraya yakn ekonomik yük oluturduu tahmin ediliyor. Bu tabloyu ter-

sine çevirmek ve dünya sonuncusu olmak istiyoruz. Bunun içinde hepimize
görev düüyor” dedi.

Makine sektörünün geliimi
Avrupa’y korkutuyor
 güvenliindeki olumsuz tablonun aksine Endüstriyel Makine’de
Türkiye, AB’nin korkulu rüyas oldu.
Makine malatçlar Birlii (MB)
Bakan Yusuf Öksüzömer 1999 ylnda 1.6 milyar dolar ihracat yapan
makine sektörünün, 2010 ylnda bu
rakam 10 milyar dolarn üstüne çkardn belirterek, “Avrupa’y tehdit edecek hale geldik. 2023 Yl ihracat hedefimiz olan 100 milyar dolara
ulamak için de çalmalarmz hzlandrdk” diye konutu.

ve bu yl ilk kez düzenlenen ARÜSDER Araç üstü Ekipman Üreticileri
Fuar için Irak, Fildii Sahilleri, Mali
ve Fas’tan alm heyetleri katlrken,
ran, talya, Fransa, Yunanistan, Yeni
Zelanda, Almanya, Nijerya, Birleik
Arap Emirlikleri, Tunus gibi birçok
ülkeden ana sanayi firmalarnn temsilcileri yannda, Türkiye’den Vestel,
Türk Traktör, Indesit Company, Tusa, Otokar, Anadolu Isuzu ve Anadolu Motor gibi önde gelen ana sanayi kurulular da fuarlar esnasnda
yan sanayicilerle birebir görümeler
yapt.

Yüz yüze görüme frsat
Endüstri Haftas çats altnda düzenlenen ve bugün sona erecek olan
fuarlar için yurtdndan gelen alclar, tüm fuarlar bir arada gezme olana buldu. SUBCONST Uluslararas Yan Sanayi Fuar ile e zamanl
gerçekletirilen EF Endüstri Fuar,
stanbul Güvenlik Teknolojileri Fuar

Kusurlu vinç üretene ilginç ceza
SDER Genel Sekreteri Faruk Aksoy, 23 Maysta vinç sektöründe “Piyasa Gözetim ve Denetim
Uygulamas” balatlacan, denetimlerde kusurlu vinç ürettii tespit edilen rmalarn, ulusal medyada,
“Ben Uygunsuz ve Güvensiz Ürün Ürettim” diye ilan vererek, aleyhte reklam cezas alabileceini bildirdi.
3 Mays’ta vinç sektöründe “Piyasa Gözetim ve Denetim Uygulamas” balatlacan açklayan
Aksoy, konuyla ilgili yapt açklamada, toplam 300 rmann denetleneceini söyledi. Son yllarda dernee
sektörün yüzde 40’na yönelik “uygunsuz ürün ürettikleri dorultusunda”
ikayetler geldiini belirten Aksoy,
“Piyasada kalitesiz, güvensiz, CE standartsz, uygunsuz üretim yapan ve nedenle de haksz rekabet ortam yaratan
firmalarmz
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var. Bu rmalar maalesef ki; sektörümüzü baltalyorlar. Ayrca bu hakszlk
hem iç piyasada hem de d piyasada
sektörümüzü olumsuz etkiliyor” dedi.

yürürlüe giren Türkiye Makine Strateji Belgesi bu uygulamay da içerisine
almtr” diye konutu.

81 ilde 500 kii denetim yapacak

Makine strateji belgesine alnd
Özellikle yurtdna satlan mallarn
kalitesiz ve uygunsuz olmas dolaysyla, mevcut pazarlar da kaybetme riski
ile kar karya kaldklarnn altn
çizen Aksoy, “Denetimsiz ve standartsz üretimin artmas, özellikle ihracat
yaparken ülkemizin imajn riske atan
bu tip risklerin ortadan kaldrlmasn
gerektiriyor. Bu nedenle de Sanayi ve
Ticaret Bakanl koordinasyonunda 6 Bakanlk ve Babakan Recep Tayyip
Erdoan’n
onayyla

Aksoy, denetimlerin artmas ile vinç
sektörünün salkl ve kaliteli büyümesi,
insan sal ve güvenliinin en üst seviyede tutulmaya, haksz rekabetin önlenmesi
ve 100 milyar dolarlk makine ihracat ile
Türk makinelerinin tüm dünyaya yaylmab
snn hedeendiini bildirdi.
Uygulama ile
rman “uygunsuz üretim
piyasadaki 300 rmann
konula
ve kayt dlk” konularnda
gözetim ve dev
netim altna alndn vurgulayan
Faruk Akili
soy, “Türkiye’nin 81 ilinde
Sanayi ve Ticaret
Sa
Bakanl’na bal Sanayi
l Müdürlükleri
görevlendiri 500 denetmen götarafndan görevlendirilen
P
rev banda. ki etapta PGD
Mevzuat gerei
denetimlerd ilk önce 300 rma
yaplacak denetimlerde
alnacak dedi. kinci etapta
gözetim altna alnacak”
üphe uyandran
uy
ve riskli görülen makineler için teknik
belge
belge, dokümanlar ve test
rap
raporlar talep edilecek.
Türkiye’de yaklak 10 bin adet vinç
kullanldna dikkat
çeken Faruk Aksoy,
portal, gezer, kule
ve mobil vinçlerin
denetime
tabi tutulacan
dene

açklad. Denetimlerin insan saln ve güvenliini korumay, uygunsuz, güvensiz ve
kalitesiz ürün üretimini engellemeyi amaçladn söyleyen Faruk Aksoy, “Makina Emniyeti Yönetmelii, AB güncel mevzuatlar
ve CE standard denetlenecek. thal edilen
ürünler de denetlenecek” dedi.

Ticaretten men edilebilecek
Uygulamann getirecei cezalar konusunda da bilgi de veren Faruk Aksoy, “Cezai yaptrm 5 bin TL ile 50 bin TL arasnda
deiiyor. Denetimlerde kusurlu bulunan
rmalarn ürünlerinin imha edilmesi de yine
uygulama içerisinde yer alyor. Bunlarn
yan sra rmalarn uygunsuz ürün ürettii
veya satt tespit edilirse, aleyhte reklam
cezas da verilebiliyor. Buna göre; uygunsuz
ürün ürettii belirlenen rma ulusal medyada ‘Ben Uygunsuz ve Güvensiz Ürün Ürettim’ diye ilan verecek. lann paras da yine
kendisinden tahsil edilecek. Ar hükümler
içeren cezalardan biri de kusurlu bulunan rmann ticaretten men edilmesi” dedi. Denetimlerde küçük riski tespit edilen rmalarn,
bu eksikliklerini tamamlamas için 1 aylk
bir süre verildiine dikkat çeken Faruk Aksoy, eer rmalar bu uyary dikkate almazlar ise, onlarn da cezalara tabi tutulacan

ifade etti.
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Kemal ÇEKÜÇ

Posta
güvercininden
klavuz
köpeklere…

avunma sanayi sektöründe görülen ivme ‘bar
bozma’ eilimi deildir.
Tabi ki tarihsel süreç içinde bakarsak,
özünde bir ‘saldr ve savunma’ mant bulunuyor.
Ama sava tarihinin kantlad dier bir unsur da
DEF’11’in açlnda Sayn Cumhurbakan Gül’ün
söyledii gibi savaa hazrlkl olmann ‘caydrcldr.’
Türkiye’nin savunma sanayindeki admlar
caydrcln pekitiriyor. Ekonomik ve askeri
anlamdaki güçlü duru ülkeler için sava balamadan
önleyen, dümann hevesini kursanda brakan,
dolays ile “bar” da getiren bir etken saylmaz m?
DEF savunma fuarnda insansz hava aracndan,
elektronik savunma sistemlerine, nöbetçi robottan,
hedef tespiti, mayn tarama, gece görüü ve benzeri
askeri ihtiyaçlar için imalât baarlm yerli ürünler
gördük. Bu süreçte ar-ge var, mühendislik var,
uzmanlk var, nitelik var.
Ne diyor sektörün yönetenleri ve üretenleri:
Kendi uçamz, uçak gemimizi, helikopterimizi,
tankmz, gemimizi, roketimizi, zrhl aracmz
yapabiliriz. O yüzden DEF 11’i ‘yerlinin mesaj’
olarak algladk. Ostimli imalatçlar ortak katlmla bu
mesaj verenler arasnda yerini ald.
Gelelim askeri operasyonlarda kullanlan Amerikan
köpekleri hikayesine:
Bildiiniz gibi ABD, geçtiimiz günlerde El Kaide
liderinin ortadan kaldrlmasn bir ‘ayinle’ kutlad.
ABD kökenli veya onlarn güdümündeki kitle iletiim
araçlar da ABD ordusunun operasyonunu cilâlad
durdu.
Bu ‘ayin’e ne yazk ki bizim gazete ve
televizyonlarmz, internet haber sitelerimiz de katld.
ABD’nin PR çalmasna destek verdiler. Neyse.. Bu
en azndan bizim konumuz deil.
O günlerde bir gazetenin internet sayfasnda
operasyonda ABD askerlerine yardm eden klavuz
köpekler de övülüyordu. ABD kaynakl (Made n
USA) olduu her halinden belli olan haberde öyle
deniyor:
“..79 özel askerin yan sra korkusuz köpeklerin de
operasyona katld belirtilirken, köpeklerin giydii
çelik yelek sayesinde ekibe lojistik destek saland
bildirildi. Çok zorlu bir eitimin ardndan her komutu
alglayabilen ve dümana sessizce yaklaan köpein
en önemli özellii titanyum kaplama dilere sahip
olmas. Bu sayede dümanla yakn dövü srasnda
avantajl konuma geçen köpek kulandaki alclar
sayesinde askerler tarafndan yönlendirilebiliyor.
Srtnda 180 derecelik kzlötesi kameralardan
kaydedilen görüntüleri peinden gelen ekiplerine
gönderen köpeklerin su geçirmez yelekleri batmad
için deniz operasyonlarnda da kullanlyor.”
Ayanda mektup tayan posta güvercinlerinden,
hem karada hem denizde kullanlan kzlötesi
kameralarla donatlm, çelik yelekli, titanyum dili
klavuz köpeklere…
‘Pes’ demek yeterlidir sanrm…

S
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ATO Ankaral firmalar
dünyaya açacak
ATO, bei yurtdnda biri de Türkiye’de olmak üzere alt

uluslararas fuar organizasyonu ile Ankaral rmalarn dünya
pazarlarna açlmasna öncülük edecek.

A

TO, üye rmalarn 2011’de
Paris’te tekstil, Moskova’da
gda, Tahran’da sanayi,
Cannes’de gayrimenkul, Dubai’de
inaat teknolojileri, Gaziantep’te de
genel sanayi fuarlar ile d pazara
açacak.
Ankara Ticaret Odas’ndan yaplan açklamaya göre üretim ve ihracatn artmas için üye rmalarn d
pazara yönlendiren ATO D Ticaret
Özel htisas Komisyonu, bu amaçla 2011’de Fransa, Rusya, ran ve
Birleik Arap Emirlikleri’nde be,
Türkiye’de de bir uluslararas fuara
katlm için organizasyon yapyor.
ATO, ilk olarak 2-5 Haziran tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecek
olan 6. Uluslararas Komu Ülkeler
Genel Ticaret ve Sanayi Ürünleri
Fuar’na katlacak. Irak, ran, Lübnan, Suriye, Brezilya, Tayvan, Çin,
Romanya, Birleik Arap Emirlikleri
ve Ürdün arasndaki ekonomik ve
ticari ilikilerin gelitirilmesini hedeeyen fuarda Ankaral rmalar
da yer alacak.

Ankaral
tekstilciler Paris’te
ATO’nun tekstil ve hazr giyim

üzerine faaliyet gösteren rmalarnn katlmna öncülük edece i
bir di er fuar da 4-7 Eylül tarihleri
arasnda Paris’te yaplacak Pret a
Porter Uluslararas Hazr Giyim ve
Moda Fuar. 50 yllk geçmii ile
dünyann sayl moda fuarlar arasnda yer alan Pret a Porter fuarnda
Avrupa’nn önde gelen alc butik
ma azalar ile Ankaral rmalar buluacak.
ATO’nun üyelerine öncülük edece i bir di er organizasyon 13-16
Eylül tarihlerinde Moskova’da düzenlenecek olan World Food Uluslararas Gda Fuar. Ankara’dan
gda sektörünün farkl alanlarndan
rmalar tantm yapmak ve Rusya
piyasasnda yer almak amacyla
ürünlerini sergileyecek.

Tahran’da
sanayi, Cannes’de
gayrimenkul fuar
Ankaral sanayi rmalarna yönelik fuar da 6-9 Ekim tarihlerinde
Tahran’da yaplacak 11. Uluslararas Sanayi Fuar olacak. Makine,
yedek parça ürünleri ile teknik ve
mühendislik hizmetlerinin tantla-

ca  fuara aralarnda Çin, Malezya, ngiltere, spanya, Hollanda ve
talya’nn da bulundu u 25 ülke katlacak.
ATO’nun üyeleriyle birlikte stant
açaca  bir di er fuar da Fransa’nn
Cannes kentinde 16-18 Kasm tarihlerinde yaplacak MAPIC Uluslararas Gayrimenkul, ehircilik ve
Arazi Gelitirme Fuar. 66 ülkeden
6 bini akn rmann katld  fuarda Türk perakende ve gayrimenkul
yatrm sektörlerinin gücü ve projeler yatrmclara tantlacak.
ATO’nun üye rmalaryla birlikte
katlaca  2011 ylnn en son fuar da
21-24 Kasm tarihlerinde Dubai’de
yaplacak The Big 5 Show Uluslararas naat Teknolojileri ve Makineleri
Fuar. naat, su teknolojileri ve çevre,
cam ve metal, havalandrma ve so utma ile temizlik ve bakm sektörlerinin
yer alaca  fuar pazar potansiyeli nedeniyle Ankaral rmalar için ayr bir
önem tayor. Bu yl 13.kez düzenlenecek fuara 50’yi akn ülke katlyor.

ATO’dan kurumsal
stant destei
ATO Bakan Salih Bezci, Ankaral rmalarn ihraç ürünlerini
yurtdnda en iyi ekilde tantma
ve pazarlamalarna katk sa lamak
amacyla üye rmalara stant ve tercüman deste i de verilece ini kaydetti. Bezci, “ATO ile birlikte fuarlara katlacak rmalara kurumsal
stant hazrlanmasna öncülük ediyor
ve bu stant bedelinin yarsn do rudan yüklenici rmaya ödüyoruz”
dedi.

ampiyon 7 il ihracatn
yüzde 81’ini karlad

T

ürkiye hracatç Birlikleri (TM) verilerine göre,
yln ilk 4 aynda ihracat
1 milyar dolarn üzerine çkan il
says 7 oldu. stanbul, Kocaeli,
Bursa, zmir, Ankara, Gaziantep
ve Manisa’nn yln ilk 4 ayndaki ihracat, toplam ihracatn yüzde
80.7’sini oluturdu.

stanbul’un ihracat
toplam ihracatn yüzde
44.2’sini karlad
Nisan aynda 5 milyar 313 milyon dolarla en fazla ihracat yapan
stanbul’un ilk 4 aydaki ihracat ise
19 milyar dolar geçti. Sektörlere

göre da lma bakld nda OcakNisan döneminde 19 milyar 99.6 milyon dolar ihracat yaplan stanbul’da
ki en çok ihracatn 4 milyar 66 milyon dolarla hazr giyim sektöründen
gerçekleti i belirlendi. Hazr giyim
sektörünü 3 milyar dolarla demir çelik sektörü takip etti. stanbul’da yln ilk 4 aynda en az ihracat yaplan
sektör ise 3 milyon 973 bin dolarla
süs bitkileri sektörü oldu.

hracatn yüzde
11’i Kocaeli’den
Ocak-Nisan döneminde 4 milyar
405.6 milyon dolar ihracat yapan
Kocaeli listenin 2’nci srasnda

yer ald. Kocaeli’de ise en fazla
ihracatn 1 milyar 852 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamullerinde yapld  belirlendi. Bunu
1 milyar 512 milyon dolarla tat
araçlar ve yan sanayi takip etti.

Bursa’da 4.3 milyar
dolarlk ihracat
Yln ilk 4 aynda Bursa’da 4 milyar 316.4 milyon dolar, zmir’de
2 milyar 672.7 milyon dolar,
Ankara’da 1 milyar 809.4 milyon
dolar, Gaziantep’te 1 milyar 429.4
milyon dolar ve Manisa’da 1 milyar 188.5 milyon dolarlk ihracat
yapld.
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“Temiz üretim” MPM’de yürütülecek
Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Plan 2011
2014’te yer alan 44 sayl Eylem ve Sanayi
ve Ticaret Bakanl’nn 23 Mart 2011 tarihli
görevlendirmesi uyarnca Temiz Üretim
Merkezi ilevleri MPM’nin mevcut faaliyetlerine
eklenerek MPM bünyesinde yürütülecek.

M

PM’den yaplan yazl açklamada, verimlilik bilinci
artrma, e itim, danmanlk, aratrma, verimlilik ölçme-izleme
gibi hizmetler veren ve özerk yapsyla ulusal ölçekli bir Temiz Üretim
Merkezi’nin çalmalarn yürütebilecek MPM’nin, bu konudaki hazrlk
çalmalarna, ülke örneklerini yaplar ve faaliyetleri açsndan inceleyerek balad  belirtildi. Dünya genelinde ulusal ya da bölgesel düzeyde faaliyet gösteren ve saylar yüze
yaklaan temiz üretim merkezlerinin,
temiz üretim konusunda farkndalk
oluturdu u vurgulanan açklamada,
e itim ve danmanlk hizmeti verildi i, benzer kurulular, iletmeler ve
paydalar arasnda ibirli i a larnn
gelitirildi i kaydedildi. Özerk bir

yapya sahip olan temiz üretim merkezlerinin, faaliyet alanlarna ilikin
sa lanan pek çok fondan özerk yaplar sayesinde yararlanabildi i belirtilen açklamada böylesi fonlardan yararlanma kriterleri arasnda özerklik
bir önkoul olarak ortaya çkabildi i
kaydedildi.

Yeni paydalar, youn ibirlikleri
MPM bünyesinde yürütülecek Temiz
Üretim Merkezi faaliyetlerinin, MPM için
yeni ibirlikleri ve yeni paydalarla youn ilikiler anlamna geldi i ifade edilen
açklamada, “MPM’nin paydalar arasna
Sanayi ve Ticaret Bakanl , Çevre ve Orman Bakanl , Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl ’nn yan sra u kurum ve kurulular katlyor: DPT, TÜBTAK, TOBB,

EPDK, Elektrik leri Etüt daresi Genel
Müdürlü ü, Birlemi Milletler Snaî Kalknma Tekilat, Küçük ve Orta Ölçekli
letmeleri Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanl , Üniversiteler” denildi.

Yeni görevler, yeni hizmetler
Temiz Üretim Merkezi faaliyetlerinin
balamasyla birlikte MPM’nin, ana faaliyetleri arasna dahil etmesi planlad  hizmetler öyle sraland:
-Temiz üretim alannda teknik danmanlk verilmesi, temiz üretim olanak de erlendirmesi yaplmas ve teknik çalma yapabilecek (e itim, danmanlk, aratrma)
uzman kii ve kurumlarn kapasitesinin
gelitirilmesi,
-Sanayicilere, kamu, hizmetler ve tarm
sektörlerine ve ilgili alanlarda bu sektörlere hizmet verenlere e itimlerin verilmesi,
-Gösterim projelerinin gerçekletirilmesi,
-Güncel temiz üretim teknolojilerinin,
sektörel bazda en iyi uygulamalarn, yaplan gösterim projelerinin paydalara tantlmas,
-Yaygnlatrma, tantm ve farkndalk
yaratma etkinliklerinin (yayn, broür, kitap, toplant, konferans, seminer, web sitesi, vb.) gerçekletirilmesi,
-Temiz üretim politikalar konusunda öneriler gelitirilmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin oluturulmas için altyap çalmalarnn yaplmas,
-lgili sektörlerde yürütülen temiz üretim
uygulama projeleri için nansman destek
mekanizmalarnn oluturulmas ve/veya
sektör ve iletmelerin ilgili alanlardaki
mevcut nansman kaynaklarna yönlendirilmesinin sa lanmas,

-lgili faaliyet alanlarnda ulusal ve uluslararas fon kaynaklarndan yararlanlmasna
yönelik giriimlerde bulunulmas, projeler
gelitirilerek uygulanmas, yaplan uluslararas projelerin desteklenmesi,
-Söz konusu alanda faaliyet gösteren/gösterecek ulusal kurum ve kurulular, özel
sektör kurulular (danmanlk, mühendislik rmalar, vb.), üniversite ö retim
görevlileri ve di er uzmanlardan oluan
bir ibirli i a nn oluturulmas ve gelitirilerek süreklili inin sa lanmas,
-letmelerin, oluturulacak a aracl yla
etkili iletiim kurmalarnn sa lanmas,
-lgili alanlarda faaliyet gösteren uluslararas kurulular ile ilikilerin sürdürülmesi,
ibirliklerinin yaplmas ve uluslararas
gelimelerin takip edilerek etkinliklere katlm sa lanmas,
-KOB’ler öncelikli olmak üzere sanayinin
öngörülebilir ihtiyaçlar do rultusunda,
çevreye duyarl teknolojilerin gelitirilmesi, ticariletirilmesi ve pazara sunulmas
süreçlerini destekleyecek faaliyetlerin
yürütülmesi.

Nihat Güçlü, ÇASFED Bakan oldu



ç Anadolu Sanayici ve adamlar Dernekleri Federasyonu
(ÇASFED) Yönetim Kurulu

Bakanl na Nihat Güçlü seçildi.
ÇASFED’ten yaplan yazl
açklamaya göre, gerçekletirilen
Federasyonun 6’nc Ola an Genel
Kurulunda yeni yönetim seçildi.
Buna göre Federasyonun kurulduu 2004 ylndan bu yana Yönetim
Kurulu Bakanl n sürdüren Mehmet Akyürek, görevi Nihat Güçlü ve
ekibine devretti.
Yeni ÇASFED Yönetim Kurulu
u kiilerden olutu:
Nihat Güçlü, Devrim Erol, Erkan
Tabak, Çetin Tekin, Ahmet Kurt, Hasan Çelebi, Adnan Keskin, Ökke
Sultano lu, A. Azmi Kalemcisoy,
lhan Kahraman, erafettin Terzi,
M. Turgay Bilge, Saime Yardmc,
ahin Ero lu, Mehmet Balkço lu.
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Ankara’da Genç Giriimci Potansiyeli harekete geçiyor
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Sosyal Politikalar Aratrma Merkezi, “Ankara’da
Genç Giriimcilii Destekleme Stratejisi’ni”
oluturmaya yönelik olarak 3 aydr yürüttüü
projeyi tamamlad.

S

tratejide Ankara’da giriimcili in
öncelikle; Ar-Ge ve yenilik içeren
alanlar ile biliim, savunma sanayi, kongre ve sa lk turizmi, e itim sektörlerinin desteklenmesi hedeenirken,
Ankara’nn krsal bölgelerinin de bu destekler kapsamnda ele alnmas gerekti i
belirtildi.
TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Aratrma Merkezi’nden yaplan açklamaya göre,
Türkiye Ekonomi Politikalar Aratrma
Vakf (TEPAV) ve Ankara Genç Giriimciler Kurulu ile ibirli i içinde ve Ankara
Kalknma Ajans’nn nansal deste i ile
yürütülen proje sonucunda gelitirilen strateji belgesinde; Ankara’nn genç giriimci

potansiyelinin yerel ekonominin hizmetine
sunulabilmesi için hayata geçirilecek olan
32 faaliyet adm, ‘10 temel stratejik hedef’
altnda ortaya konuldu. Stratejide ortaya çkan hedeer ve faaliyet admlaryla orta vadede Ankara’nn giriimci potansiyelini gelitirmeye ve bu suretle bölgenin istihdam
yapsna olumlu anlamda katk yaplmas,
uzun vadede ise giriimcilik kavramnn
gelierek bir kültür halini almas amaçlanyor.

Ankara’da ilk olarak ‘ortak akl’ oluturulacak
Temel stratejik hedeerin ilk srasnda
‘Ankara’nn Genç Giriimci Potansiyelini

sefikcaliskan@hotmail.com

H

ayat, hareket ve deiim demektir. Hayatn bu deiim ve
hareketini kaçrrsanz yaamn
dna düersiniz. çinde bulunduumuz
zaman diliminin geçmi ile benzerliklerini
ve aykrlklarn iyi tespit edip hüsrana
uramamalyz. Deiim her alanda var.
Bize göre en çok deiim iktisat alannda
olmakta. Düne kadar fiyat istikrarna
odaklanan parasal otoriteler imdi finansal istikrarn önemli olduunu söylemekteler. Merkez Bankamzn ana hedefi
fiyat istikrar iken birden finansal istikrar
ön plana çkt. ktisat ilminin amentüsü
bozuldu yani. Bu da çok normal. Deiim ve hareket geçmite kullanlan amaç
ve araçlar deitirebilir. Deimemesi
yani atalar dinine iman çok daha tehlikeli.
Bu yazmzda finansal istikrar anlamaya çalacam. Maddenin nasl üç hali
varsa ekonomik sürecin de üç hali var :
Kat, sv ve gaz. Ekonominin kat hali,
mal hareketinde üretim ve tüketim arasnda denge kurmay ifade eder. Burada
somut mal al verii vardr. En büyük
tehlike ktlktr. Yani maln yokluu. Mal
ya üretilememekten ya da talebin olduu
yere tanamamaktan kriz çkmaktadr.
Bu tip ktlk günümüzde en vahi ekilde
Afrika’da kendisini açlk eklinde göstermektedir. Dünyada mal bolluu varken
Afrika’da binlerce insan açlktan ve susuzluktan ölmektedir. nsanlk bu kara lekeyi
tamaya devam etmektedir.

Harekete Geçirecek Yönetiimin Sa lanmas’ yer ald. Bu çerçevede Ankara’da
ortak bir akln olumas ve konuyla ilgili
tüm kurum ve kurulularn (Valilik, belediyeler, Ankara Kalknma Ajans, siyasi
aktörler, odalar ve borsalar, üniversiteler,
uluslar aras kurulular, ilgili STK’lar, ilgili merkezi kamu kurumlar) koordinasyon içerisinde çalmas için, Ankara’nn
genç giriimci potansiyelini harekete geçirecek yönetiim mekanizmas kurulmas
sa lanacak. Bu amaçla Ankara Giriimcilik Koordinasyon Kurulu oluturularak,
kamu kurumlar, odalar, borsalar, sivil
toplum kurulular, nansal kurumlar, politikaclar ile yüz yüze görüülecek; strateji paylalarak kir alverii ve ibirli i
sa lanacak.
‘Ankara’da Genç Giriimcili i Destekleme Stratejisi’ ile ayrca giriimcili in
nansmanna yönelik olarak, giriimcili e
yönelen kaynaklarn ve bu kaynaklarn etkinli inin arttrlmas, risk sermayesi ve
melek yatrmc a  gibi alternatif nansman kaynaklarnn gelitirilmesi, genç
giriimcilerin bankaclk sektörünün sundu u nansman kaynaklarna daha kolay
erimesi hedeeri belirlendi. Strateji belgesinde yer alan di er hedeer ise giriimcili e yönelik tantm ve e itim faaliyetlerinin yaygnlatrlmas, giriimcilerin
do ru bilgiye hzla ve güncel bir ekilde
ulaabilmesini sa layacak bilgi destek
merkezlerinin oluturulmas, giriimcili i
kolaylatrc ve destekleyici yasal düzenlemeler ile yeni mekanizmalarn hayata
geçirilmesi, genç giriimcilere mekân deste inin arttrlmas olarak belirlendi.

Finansal istikrar
ne demek?

ek ÇALIKAN

Ekonominin sv hali, üretim ve tüketim sürecinde para ve bankann devreye
girmesidir. Ekonomi bu aamada somut
deil, soyut deerlerle ifade edilmekte ve
soyut araçlarla yönetilmektedir. Ekonomi
mecazilemitir bu aamada. Ekonomi
ancak metafor (mecaz) ile anlalmaktadr.
Bu dönemin en belirgin özellii ise somut
ile soyut arasndaki ilikinin kopmasdr.
Soyut(Para, banka, kredi), somutu (gerecek üretim ve talep) temsilde sknt çekmektedir. Aradaki ba kopmakta, ba ya
gereinden fazla yükselmekte ya da gereinden fazla dümektedir. Bu dönemin
krizi enflasyon ve deflasyondur. Enflasyon
somutu temsil eden soyut parann maln
gerçek deerini göstermemesidir. Bu deerin soyutta yukar doru esnemesidir.
Deflasyon ise bunun tersidir. Halen içinde

yaadmz çada iktisadi zihniyetimiz ve
doal olarak kurumlarmz bu aamaya
göre ekillenmitir. Onun için içinde yaadmz ça anlamamaktayz ve hüsrana
uramaktayz.
Ekonominin gaz hali ise, iktisadi bütün kymetlerin menkulletii ortam ifade
eder. Bu aamada iktisadi deerler sanki
gaz molökülleri gibi çok hzl hareket etmekteler deimekteler ve dönümekteler.
Bir önceki dönemde mal ile fiyat arasndaki istikrarszlk krize neden olurken,
bu aamada mal, hizmet, emtia, kurlar,
para, borsa, istihdam, faiz, borç, alacak,
türev ürünler, konut, taahhüt sözlemeleri,
gelecek beklentileri ve tahminleri, gelecek
tasavvurlar vb gibi konularn tamam
iktisadi kymete dönütürülmekte ve hzl
hareket kabiliyetine sahip araçlara dön-
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Ostim Türkçe
konuan
giriimcileri
arlad

B

alkanlar, Kafkasya, Orta Do u ve
Orta Asya gibi bölge ülkelerinde
yaayan ve Türkçe konuan giriimcilere Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli i’nin tantlmas ve Türkiye ile ticari ba larnn güçlendirilmesi amacyla
7-18 Mays tarihleri arasnda 12. Türkçe
Konuan Giriimciler program düzenlendi.
Toplam 24 ülke ve 3 özerk bölgeden
katlmclarn oldu u heyet, Ankara ziyaretlerinin bir gününü de OSTM Organize Sanayi Bölgesine ayrd. Yapmay
düündükleri i ortaklklar hakknda
görü alveriinde bulunma ve yatrmlaryla ilgili i kollarnda faaliyet gösteren OSTM rmalar ile tanma imkan
bulan heyet temsilcileri, bir organize sanayi bölgesi modeli olarak da OSTM’in
adnn ülkelerinde çok sk duyuldu unu
dile getirdiler.
Karde ve dost ülkelerden gelen konuklarn a rlamaktan ve i ba lantlarna araclk edebilmekten çok mutlu
olduklarn dile getiren OSTM OSB
Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn
da konumasnda, hiçbir karlk beklemeden, ticaret, üretim ve sanayi alannda
bildikleri ne varsa paylamaya, destek
olmaya hazr olduklarn belirtti.
Toplant sonrasnda heyet temsilcileri
OSTM rmalarn üretim alanlarnda,
fabrikalarnda ziyaret ederek üretim tesisleri, teknolojileri ve ürün çeitlerini
birebir inceleme imkan buldular.
mektedir. Bu durumda menkulleen tüm
deerlerin oluturduu piyasaya finansal
piyasalar denmektedir. te bu piyasadaki
istikrara da finansal istikrar denmektedir.
Finansal istikrar, fiyat istikrarn fiyat istikrar da mal ve hizmet üretim istikrarn
kapsamaktadr. Dier deyile finansal
istikrar önceleyen bir ekonomi politikas
ayn zamanda fiyat ve mal/hizmet istikrarn da kapsamaktadr.
Finansal istikrarn en önemli ve ayrt edici
bir özellii de fiyat istikrar ya da mallarda
gözüken arz talep istikrarndaki gibi yerel
deil global olmasdr. Yani hiç kimse
finansal istikrar tek bana salayamaz.
Bunun için ülkeler arasnda ibirlii ve
dayanma art. Her ülke elindeki art ve
eksileri birbirine sunmak zorundadr.
Finansal piyasalar yeni ekillendii
için burada çkan sorunlar ve çözüm
yollar da yeni ekillenmekte. Dolays ile
henüz bu piyasann bir teorisi de yok. Çkan sorunlar alnan önlemler de deneme
yanlma yolu ile hayata geçmektedir. Sorundan çkmamz için bilimsel yöntemlerle
doru ve estetik araçlar ortaya koymalyz.
Çözümleri ortaya koyarken dünyada milyonlarca açn halini mutlaka samimiyetle
düünmeliyiz. Hakka ve hukuka saygl
olmalyz. Tabi ki sabr ve kararllkla da
hareket etmeliyiz.
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Verimli yönetilemeyen KOB küçük kalr
ORSAD Bakan Özcan Ülgener, KOB’lerin
sadece daha çok tezgah satn alarak, daha çok
eleman istihdam ederek, daha büyük mekanlara
tanarak deil, ayn zamanda üretim ve hizmetin
her aamasnda verimlilik ilkelerini hayata
geçirdikleri takdirde büyüyebileceklerini söyledi.

O

rganize Sanayi Bölgesi Sanayici
adam ve Yöneticileri Derne i
(ORSAD) Bakan Özcan Ülgener, “Verimlilik Haftas” dolays ile
yapt  açklamada KOB’lerin i düzenleme, üretim plânlamas, maliyet muhasebesi, verimlilik yönetimi gibi alanlarda ciddi problemler yaad n söyledi.
Kurumsallaamayan ve faaliyetlerinde
verimlilik ilkelerine uymayan KOB’lerin
kaynak israf nedeniyle büyüyemediklerini vurgulayan ORSAD Bakan Ülgener, iletme sahiplerini bilinçlendirmek
için “Verimlilik Haftas” dolays ile
Milli Prodüktivite Merkezi’nin (MPM)
OSTM ve vedik bölgesi rmalarna seminer verece ini açklad.
Ülgener, MPM’nin ulusal verimlilik
çalmalar kapsamnda Türkiye genelinde
KOB’ler için özel verimlilik programlar
ve seminerler hazrlad n, KOB’lerin
verimlilik ilkelerine uygun faaliyet gösterebilmeleri için MPM’nin bilgi birikimini

ve deneyimlerini ORSAD’n organize
edece i toplantlarda bölge sanayicileri
ile paylaaca n kaydetti.
Ülgener “Verimlilik Haftas” dolays
ile yapt  açklamada KOB’lerin sadece daha çok tezgah satn alarak, daha
çok eleman istihdam ederek, daha büyük
mekânlara ve üretim alanlarna tanarak
de il; ayn zamanda iletmelerin üretim
süreçlerini ve insan kaynaklarn verimli
yöneterek büyüyebileceklerini söyledi.
Dünyada ekonomilerin dinamizmini
sa layan ve gelir da lmndaki bozuklu u düzelten önemli bir unsur olarak
kabul edilen KOB’lerin uzun ömürlü
olmasnn ülkemiz ekonomisi açsndan
büyük önem tad n ifade eden Ülgener, “KOB’lerin bilinen sorunlarndan
biri de verimsizliktir. Milli Prodüktivite
Merkezi KOB’lerin ‘verimlilik’ sorunlarn yönetsel sorunlar, teknik sorunlar
ve insan kaynaklar sorunlar ba lamnda çözmeye çalyor. Verimlilik, ortaya

Tayvan – Türkiye ticareti geliiyor
• Tayvan Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyonu Temsilcileri
Türkiye ve Tayvan arasnda ticari ilikileri gelitirebilmek
için yaplabilecekleri görümek üzere Ostim’i ziyaret etti.

T

ayvan’da 2011 ylnn Türkiye ile
ticareti gelitirme yl olarak kabul edilmesi üzerine, ülkemize
Tayvan’dan gelen ticari heyet saysnda
art yaand. Tayvan Taipei Ekonomik ve
Kültürel Misyonu Temsilcileri de bu kapsamda OSTM yönetimini ziyaret ederek
Ostim OSB Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn, Ostim Yatrm A.. Proje Koordinatörü Abdullah Çörtü ve Ostim Vakf
Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Çelikdo an
ile görütüler.
Türkiye ile yaplacak ticari çalmalar çok önemsediklerini ve 2011 yln bu
ilikileri gelitirebilmek için yapacaklar
çalmalara ayrdklarn belirten heyet
temsilcisi James C.H. Chen, Türkiye’nin
ticari yaamn çok aktif bulduklarn ve bu
anlamda kendi ülkelerine de benzettiklerini söyledi. birli i çalmalarna öncelikli
olarak yapacaklar zibilite çalmalaryla
balayabileceklerini, bu çalmann ardnda
da hangi sektörlerde ibirli ine gidilebilece ini ortaya koyabileceklerini söyleyen
Chen, özellikle elektronik, i makineleri,
otomotiv, plastik ve yenilenebilir enerji
alanlarnda çalmak istediklerini belirtti.
Chen öyle devam etti: “Tayvan yenilenebilir enerji konusunda dünyada dördüncü,
güne enerjisi konusunda da dünyada birinci sradadr. Türkiye’nin de iklim ve co ra-

 konum olarak güne enerjisi konusunda
avantajlar ortadadr. Biz de bu alanda ibirli inin faydal olabilece ini düünmekteyiz. Bu anlamda birlikte neler yapabiliriz,
ne zaman yapabiliriz ve nasl yapabiliriz
sorularn de erlendirmek isteriz.”
Heyetle yaplan görümelerden çok heyecan duyduklarn ve ibirli i çalmalarna her zaman açk olduklarn söyleyen Ostim OSB Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn da, ortak yaplabilecek çok çalma
oldu unu ama önemli olann do ru zibilite çalmalar yaplarak, faydal sonuçlar
ortaya çkarabilmek oldu unu söyledi.
Toplant, i makineleri alannda çalma
yaplp, sanayici heyetlerin bir araya getirilmesinin kararlatrlmasyla sona erdi.

konan ürünlerin de erinin ya da miktarnn, bu ürünü elde etmek için kullanlan
kaynaklarn de erleri ya da miktarlar
toplamna oranlanmas yoluyla bulunan
de erdir. Baka bir deyile, kaynaklarn
sabit oldu u var saymyla, ayn kaynaklarla, daha fazla ürün, çkt ya da baarl
sonuç elde etmektir” dedi.

Verimsizliin bir nedeni
de iletme körlüü
letmelerin ço u zaman kullanlan
yöntem ve uygulamalardaki hatalarn o
iletmede çalanlar ve yöneticiler tarafndan alglanamamas sorunu yaadklarn, buna “letme Körlü ü” denildiini belirten Ülgener, verimlilikle ilgili
sorunlarn kayna nda letme Körlü ünün de etken oldu unu ileri sürdü.
Bakan Ülgener öyle dedi:
“Verimlilikle ilgili sorunlarn büyük
bölümü sorunlarn kanksanmasndan,
fark edilememesinden kaynaklanyor.
letme körlü ü, bir irkette kullanlan
yöntem ve uygulamalardaki hatalarn
ve gelecekteki olas frsatlarn ve risklerin çalanlar tarafndan alglanamamas sorunudur. Çünkü çalanlar,
zamanla irketteki uygulamalara ve
i yap ekillerine altklar için sorunlar, riskleri ve frsatlar görmeleri
zorlar. Üstelik bu durum, yöneticiler
için çok daha skntl olabilmektedir.

Nitekim günlük problemlerle megul
olan yöneticiler, iletme körlü ü nedeniyle, halledilmesi son derece kolay
olan problemlere bile çözüm bulmakta
zorlanabilmekte ve özellikle irketin
gelece ini ilgilendirecek konularda,
oluabilecek frsatlar fark edemeyerek
veya riskleri öngöremeyerek irkette
önemli kayplar yaratabilmekte veya
irketi yüksek kazanmlardan mahrum
brakabilmektedirler.”
Ülgener, KOB’lerde davran de iikli i gelitirmelerini sa lamak için,
“KOB Bilinçlendirme Projesi”ni, devlet, MPM, KOSGEB gibi kamu kurumlaryla, giriimcilik konusunda danmanlk veren özel kurulularn birlikte
hazrlamalar gerekti ini söyledi.

DTM’den ara mal takibi
• D Ticaret Müstearl bünyesinde hracata Dönük Üretim Stratejisi
Deerlendirme Kurulu kuruldu. Devlet Bakan Zafer Çalayan’n
bakanlnda çalmalarn yürüten kurul üyeleri yürüttükleri projenin
çalma ayaklarndan biri olarak da OSTM’i seçtiler.

B

abakanlk genelgesiyle kurulmu olan kurulan hracata
Dönük Üretim Stratejisi De erlendirme Kurulu girdi tedarik stratejisi
alannda yaptklar çalmann aratrma aamasnda OSTM’li KOB’lerle
görümeler yaptlar. Yaplan çalmann detaylaryla ilgili görütü ümüz
D Ticaret Müstearl  Ekonomik
Aratrmalar ve De erlendirme Genel Müdürlü ü Daire Bakan Alper
Kurto lu, sanayinin daha etkin, daha
düük maliyetli sürdürülebilir girdi
tedari ini etkinletirmek amacyla bu
projeyi yürüttüklerini söyledi. Ülkenin
ara mal ithalatna ba ll nn giderilmesinin ve yerli üretimin desteklenmesinin
ayn zamanda cari açn olumlu yönde kapatlmasna dönük eyleme
geçilmesi anlamna geldi ini vurgulayan Kurto lu, projedeki amacn
ksa dönemde sanayinin daha etkin,
daha düük maliyetli girdi tedari ini
sa lamak dnda uzun dönemde de ülkenin ithal ara mal ba mll n azaltmak oldu unu söyledi. Projede u anda
veri toplama aamasnda olduklarn
söyleyen Kurto lu, ülkenin farkl böl-

gelerini dolaarak farkl sektörlerdeki
durum tespitini gerçekletirdiklerini,
OSTM’de de makine sektöründeki rmalarla görütüklerini belirtti.
Kurto lu projenin sürecini öyle anlatt: “Ostim KOB perspektinden makine sektörünün kalbi durumunda. Biz
üç perspektifte ayrm yaparak rmalarmz seçtik, en fazla açk verdi imiz
ürünlerdeki üretici ihracatç rmalar, en
fazla fazla verdi imiz ürünlerdeki ihracatç rmalar ve bu rmalarn küçük iletme olmalar. Verilere göre Türkiye’de
20 binin üzerinde makine sektöründe faaliyet gösteren küçük iletme var. Bu en
önemli perspektif oldu. Bu
perspekti de en iyi nerede analiz ederiz diye düündü ümüzde ise cevap
tereddütsüz OSTM oldu.
Biz burada makine sektörü özelinde daha düük
maliyetli daha etkin girdi
tedari i için KOB’lere dönük neler yapabiliriz onu analiz etmeye
çaltk. Biz bu görümelerde sektördeki durum tespitini yapm olduk. Yapaca mz çalmalarla da durumu daha
iyiletirebilmek için neler yapabilece imizi ortaya koymaya çalaca z.”
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Babacan’dan tam gün OSTM mesaisi

D

evlet Bakan
kan ve Bardmcs Ali
bakan Yardmcs
Babacan, AK Parti
Sanayi Komisyonuu üyeleri ile
birlikte OSTM’i ziyaret ederek KOB’lerin skntlarn
dinledi. OSTM Organize
Sanayi Bölgesi yönetim
önetim
binasnda OSTM Yönetim Kurulu Bakan
kan
Orhan Aydn tarafnndan a rlanan Baabacan, tüm gününü
nü
OSTM’li sanayiciilere ayrd.
Ostim
Bakan
n
Orhan Aydn göörümede öncelikle
le
OSTM yönetimi
mi
olarak bünyelerinndeki iletmelerinn
gelimesi ve dahaa
rekabetçi olabilmeleri için yaptklar çalmalar hakknda Babacan’a
bilgi verdi. Aydn,
belirlemi olduklar 4 ana sektördeki
rmalarla kümelenme yaplarn
oluturduklarn,
savunma, medikal,
yenilenebilir enerji ve i ve inaat
makineleri olarak
belirledikleri
bu
sektörlerdeki rmalar için önemli
projeler yürüttüklerini söyledi. Kümelenme çalmalarnda devletten de destek beklediklerini özellikle vurgulayan Aydn öyle
konutu: “Bizler sanayiciler olarak
istikrar çok önemsiyoruz. stikrarsz
dönemlerde neler yaand n gördük
ve sanayiciler olarak çok a r bedeller ödedik. Böyle durumlarn bir
daha yaanmamasn istiyoruz. Sayn
Bakanmz bölgemizi yakndan takip

Devlet Bakan ve Babakan
Yardmcs Ali Babacan, AK
Parti Sanayi Komisyonu
üyeleri ile birlikte OSTM’i
ziyaret etti. Gününü bölgeyi
gezerek ve sanayicileri
dinleyerek geçiren Babacan
“OSTM’le sadece Ankara
deil tüm Türkiye gurur
duyuyor” dedi.

ederek her zaman destek oldu. Katklar için teekkür ediyoruz.”
OSTM’in belirlemi oldu u sektörlerin çok do ru hedeer oldu unu
söyleyen Ali Babacan, bu sektörlerin gelece in lokomotif sektörleri
oldu unu söyledi. D ticaret aç n
kapatabilecek sektörlerin bu sektörler oldu unu belirten Babacan; “Bu
alanlara yaplan yatrmlar do ru yatrmlardr. Bugünün yatrm yarnn

ihracat anlamna gelir. Dolaysyla
bu alanlarda yaplacak yatrmlara
destek olmalyz” dedi.
Yönetim binasndaki toplantnn ardndan OSTM’de üretim yapan rmalar ziyaret eden Babacan,
OSTM’li birçok rmann faaliyet
alanlar, üretim kapasiteleri hakknda
bilgi sahibi oldu.

Sanayiciden itfaiye ikâyeti
Babacan, rma ziyareti programnn
ardndan, OSTM yönetimi, ORSAD yöneticileri ve OSB’deki sektörlerin önde gelen temsilcileri ile ö le
yeme inde bir araya geldi. Toplantda
söz alan sanayiciler Babacan’a önemli yerel ve ekonomik sorunlarn dile
getirirken; ihracatta vergi iadesinin
geç ödenmesinden, KOSGEB kredi
desteklerindeki yanl uygulamalardan, sertikasyon engellerinden, TSE
hizmetlerinin yeterli olmamasndan
ve kamu kurulularnn yerli imalata
ilgi göstermemesinden yakndlar.
Söz alan katlmclar ayrca
OSTM’de özellikle büyükehir belediyesinin baz hizmetleri vermek-

ten imtina etti iini de dile getirerek,
meydana gelen patlamalardan sonra
büyükehir bele
belediyesine ba l itfabak
iye gurup bakanl
nn OSTM’li
tale etti i itfaiye uyKOB’lerin talep
raporlar vermedi ini, ulagunluk raporlarn
r
mda rahatlama
sa layacak
AT
ATSAN
köprüsünün
ha
halen yaplmad n ve
A
ASK’nin baz bölgel
lerde
OSB ile anlamazl  gerekçe göstererek kanalizasyon
altyap hizmeti vermedi ini söylediler.
B
Baz
OSTM’li rm
malar
ise OSTM’de
m
mekânlarn
dar gelme balad n, OSB
meye
tara
tarafndan
talep edilen
kat izninin verilmemesi
hali
halinde
OSTM’deki rmalarn üretim yapamaz
hale geleceklerini, kimi
rmalarn ise bölgeyi
terk etmek zorunda kalacaklarn ifade ettiler.
Devlet Bakan Babacan daha sonra soru
ve ikâyetleri yantlad.
Özellikle
büyükehir
belediyesi
tarafndan
itfaiye uygunluk belgesinin verilmemesi ve bu
yüzden 500 kadar rmann ruhsat alamamasnn
ho bir durum olmad n vurgulayan Babacan,
“Biz bir yandan üretime,
istihdama, ihracata ihtiyacmz var diyoruz, bir yandan iletme açacak insanlar zora sokuyoruz.
Bu olmaz. Bu sorunu büyükehir belediye bakanmza iletece im, ama
sanrm bir araya gelip pazarlk edilmesi gerekiyor” diye konutu.
Babacan, genel ekonomik durumun
iyi oldu unu, halkn istikrar ve güven
içinde harcama yapt n, Türkiye’nin
büyüdü ünü söyledi. Yeni anayasa ihtiyacna da de inen Babacan,
“Ekonominin muhataplar, yatrm
yapacaklar ülkede hukuk devleti aryorlar. stikrar aryorlar. Biz sürdürülebilir bir kalknma ve makul bir büyümeden yanayz. Popülist politikalar
izlemiyoruz”
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KOMATEK fuarna OSTM damgas
470 rmann 75.000 metrekarelik alanda ürünlerini sergiledii 12. KOMATEK Fuarna yerli-yabanc
bir çok ziyaretçi katld. Fuara çok sayda rmayla katlan OSTM stand büyük ilgi gördü.

G

eçti imiz yl 7.700 adetlik sat
rakam ile yüzde 93’lük bir büyüme kaydeden ve bu alanda dünya
rekoru kran Türk makine sektörü, bu baarsn bu yl 12’ncisi düzenlenenUluslararas  ve naat Makine, Teknoloji ve
Aletleri htisas Fuar KOMATEK 2011 ile
kutluyor. Türkiye  Makineleri Distribütörleri ve malatçlar Birli i (MDER) ve
OSTM’in deste i ile Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen fuarn açlna Ankara Büyükehir Belediye Bakan
Melih Gökçek, Tarm ve Köy leri Bakanl  Müstear Vedat Mirmahmuto ullar, Sanayi ve Ticaret Bakanl  Müstear
Vekili Hüsnü Tekin, OSTM OSB Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya
Burhanettin Güvenç, MDER Yönetim
Kurulu Bakan Cüneyt Divri ve Sada Fuarclk Genel Müdürü Levent Baykal katl-

d. Avrasya’nn en büyük, Avrupa’nn ise
dördüncü büyük i makineleri fuar olan
Komatek’i 30 bin profesyonel ziyaret etti.

Açlta “Yerli üretime
destek” talebi
Fuarn açlnda konuan OSTM OSB
Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn, i
ve inaat makineleri deyince Ankara’nn,
özellikle de OSTM’in artk neredeyse
uluslar aras çapta bilinen bir marka haline geldi ini söyledi. Bu alanda rmalarn
rekabetçiliklerini arttrabilme adna Çankaya Üniversitesiyle de birçok çalma
yürüttüklerini söyleyen Aydn, Sanayi
Bakanl ’nn da bu alandaki çalmalarn
takip ve taktir ettiklerini sözlerine ekledi.
Bu sektörde geliimi sa lamak için asl
yaplmas gerekenin, yerli üretime destek
olmak oldu unun da özellikle altn çizen

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@gmail.com

O

STM Gazetesini yakndan takip
eden, yazlarmz okuyan Avukat
Ali ÇAVUOLU lütfedip bize
de bir kitabn göndermi. Av. Çavuolu;
marka, patent, endüstriyel tasarm ve
corafi iaretler konularnda uzmanlam
Adres-Patent firmasnn sahibi, marka
ve patent vekili bir hukukçu. Bir çok
sivil toplum kuruluunda üyelii ve aktif
görevi olan, konu ile ilgili kitaplar yazan,
konferans ve seminerler veren duyarl bir
avukat. PATENTLE KAZANMAK isimli
kitabn dikkatle inceledim ve baz önemli
notlar aldm. Bu bilgileri ve notlar sizlerle
paylamak istedim. Yazar; kitabn giri
bölümünde PATENTLE KAZANMAK
kitabn yaynlamaktaki amacn öyle
açklyor. “Yaplan bir aratrmaya göre
Amerikallar 1.000.000 patente 1911
ylnda ulamlar. 2009 yl itibaryla ise
8.000.000 adet patent tescili vermiler.
2022 ylnda ise 10.000.000 patente
ulamay hedefliyorlar. Ülkemizde ise
1.000.000 patente ne zaman ulamamz
gerektii ile ilgili hiçbir hedef bulunmuyor.
Türk Patent Enstitüsü Bakan Prof.
Dr. Habip ASAN, 2023 ylnda
50.000 adet patente ulaacak alt yap
çalmalarnn yaplacandan bahsetmi
ve “Cumhuriyet tarihinde ilk kez patent
bavurusu 10.000 in üzerine çkt.
Türkiye’de potansiyel var, hedefimize
rahatlkla ulaabiliriz. Her mühendisin
ylda en az bir bulu, gelitirme yapmasn

Aydn öyle konutu: “ ve inaat makineleri ile ilgili olarak biz geçmite bir giriim
balattk ve metro araçlarnn Türkiye’de
üretilebilece ine dair oldukça detayl çalmalar yaptk. Bununla ilgili, özellikle
savunma sanayine üretim yapan rmalarmz bir araya topladk. Bu rmalarmzn
çalmalar sonucunda yerli metromuzu
üretebilece imize karar verdik. Ancak bizim endiemiz, u anda ihtiyaç duyuldu u
gündeme gelen rayl tatlarn hzlca yurt
dndan satn alnmasdr. Oysa biz bu
ürünü yerli yapmay kafamza koyarsak,
Sanayi Bakanl mz da bize destek olur
ve belediyemiz de arkamzda durursa bu
üretimi yerliletirebiliriz ve bundan milyarlarca dolar katma de eri bölgemize tayabiliriz.”
Yerli üretim konusunda deste e her zaman
hazr olduklarn söyleyen Ankara Büyükehir Belediye Bakan Melih Gökçek de,
sanayicilere özellikle imalat konusunda
üzerlerine düen her türlü katky vermeye
hazr olduklarn yineledi.
Gökçek sözlerini öyle sürdürdü: “Kanuni de iiklikler
müsaade etti i
taktirde metro
gibi
araçlarn imalatnn
gönül rahatlyla OSTM
sanayicilerine
verilmesini isteriz. Sanrm

Patentle
kazanmak

salayacak ekilde çalmalar yapmas
gerekiyor” demiti. Bulu ve patentin
tanmna da geniçe yer verilen çalmada
patentlerin önemi aadaki gibi
özetlenmi.
-Patentlerin öneminin banda bulu
sahiplerine verdii tekel hakkyla
sanayinin ve teknolojinin önünü açmas
gelmektedir.
-Patentler irketler için fuar görevi görür.
-Patentler teknolojik bir istihbarat aracdr.
-Patentler, bilimin ve sanayinin gelimesi
için bilgi salar.
-Bilimin ve teknolojilerin gelimesinin
tevik edilmesi patent sisteminin ana
hedefidir.
-Patentler kiisel deil, toplumsal fayda
için verilirler.
-Patentlerin amac yeni keif ve icatlar

Sanayi ve Ticaret Bakanl  da buna destek olur. nallah elbirli i ile Ankaramz,
Türk sanayisini ilerletiriz ve sanayicimiz
de çok ciddi ekilde yol alr.”

KOMATEK 2011’de
OSTM damgasĂ
Açln ardndan fuar alanna geçen heyet alanda rmalar ziyaret etti. Ostim OSB
Bakan Orhan Aydn da, Ostim Sanayici
ve adam ve Yöneticileri Derne i Bakan (ORSAD) Özcan Ülgener, OSTM OSB
Bölge Müdürü Adem Arc ve Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin
Güvenç ile birlikte katlmc rmalar ziyaret
etti.
 ve inaat makineleri alannda yetkinli i
ile bilinen OSTM OSB Bölge müdürlü ü,
OSB üyesi rmalarla birlikte fuarda yerini
ald. Yaklak 4.000 m2 alanda 70 rma ile
fuara katlan OSTM standnda  ve inaat
makineleri kümelenmesi ev sahipli i yapt.

patent saysna bakarak ne kadar çok
patent almlar demeyin. imdi sk
durun, yabanc üniversitelerin Avrupa’da
ald patent says ise 100.000 adedin
üzerinde. Avrupa ve Amerika’da baz
üniversitelerin ald patent says 750
adedin üzerinde.
Bu durumu düzeltmek için neler
yaplmal?

tahrik ederek ve cesaretlendirerek
toplumun refahn artrrlar.
Kitapta en çok ilgimi çeken bölüm ise
ÜNVERSTELERMZ PATENT FAKR
baln tayan aratrma oldu. Söz
konusu sahifeyi noktasna virgülüne
dokunmadan köeme tayor ve
yorumunu sizlere brakyorum.
ÜNVERSTELERMZ PATENT FAKR
Ülkemizde Temmuz 2009 tarihi itibaryla
üniversite says 139 oldu. Peki hiç
merak edeniniz oldu mu? Ülkemizde
üniversite bana düen patent says
kaç adet? Biz aratrdk. Üniversite
bana düen patent says 0,2 adet, bir
baka deyile Türkiye’de Üniversitelerin
yapt patent bavuru says sadece 28
adet, yanl okumadnz sadece “28”.
Yabanc üniversitelerin Türkiye’deki
patent says ise 337 adet. Tam 12 kat.
Yabanc üniversitelerin Türkiye’deki

Teknik öretim yaplan mühendislik
ve fen edebiyat fakültelerinde her yl
patent- faydal model hedefi konmal.
Üniversite öretim üyeleri bulu yapmas
için tevik edilmeli, öretim üyesinin
buluun gelirinden alaca gelir oran
yükseltilmeli en az %50 olmal. Bulu
yapan öretim üyesinin akademik
kariyerinde yükselmesi daha kolay
olmal. Üniversitelerin mühendislik
ve fen edebiyat bölümlerinde zorunlu
patent dersi olmal. Üniversitelerden
patent bavuru ve dier aratrma
–inceleme ücretleri ve yllk sicil ücretleri
alnmamal. Üniversite sanayi ibirlii
gelitirilmeli, üniversitelerin sanayi için
yapt bulularn patent bavurular,
üniversite ve sanayi irketleri adna ortak
tescil edilmeli. Dünyann en çok patent
alan üniversitelerini incelediimizde
yüzlerce patentin sanayi irketleriyle ortak
alndn görüyoruz.
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MHP KOB’lere umut vadetti
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Cihan Paçac, MHP’nin ekonomik programn paylamak ve

KOB’lere ilikin skntlar dinlemek için OSTM OSB yönetimini ziyaret etti.

M

illiyetçi Hareket Partisi Genel
Sekreteri Cihan Paçac, Ankara
2. Bölge milletvekili adaylar ile
birlikte OSTM OSB yönetimini ziyaret
etti. OSTM OSB Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn tarafndan a rlanan MHP
heyetinde Paçac’ya Ankara 2. Bölge milletvekili adaylar Ahmet Deniz Bölükba,
Ömer Demirel, Tevk Yalçn ve Kerim

nal elik etti.
Görümede KOB’lerin yaad  skntlar ve çözüm isteklerini dile getiren
OSTM OSB Yönetim Kurulu Bakan
Orhan Aydn, öncelikle yerel yönetimlerin
OSB yönetimlerini kendilerine rakip olarak gördükleri için hizmet vermekte sknt
yarattklarn dile getirdi. Üretimin ve sanayicinin desteklenmesi yerine, daha çok

skntya sokulmasna anlam veremediklerini dile getiren Aydn, ülkenin kalknmasnda büyük rol oynayan bu iletmelerin
önlerindeki engellerin kaldrlmasn, yerli
üretimin desteklenmesini istediklerini belirtti.

bundan sonra devletin orta  haline getirmek istiyoruz.”

“Türk insannn desteklendi i takdirde
baaramayaca  hiçbir ey yoktur”, diyerek sözlerine balayan MHP Genel Sekreteri Cihan Paçac da, devletin sanayiciyi,
üreticiyi destekleyecek tedbirleri almas
gerekti ini vurgulad. Paçac öyle konutu:
“Bizde maalesef devletin baz organlar
bir ekilde yerli üretimin önünü kapatyor.
Sanayici bir taraftan üretimle, bir taraftan
rekabetle u rarken, bir taraftan da devlet
bürokrasisi ile u rayor. Biz parti olarak
KOB’lere, üreticiye bakmz daha önceki dönemlerde de gösterdik. Zaten ekonomimizin temel felsefesi de KOB’lere,
üretime dayanyor. Bugüne kadar belli
ölçüde devletle beraber çalan KOB’leri

Kendi hükümetleri döneminde oluturduklar ekonomik programn ülke için
çok önemli oldu unu belirten Paçac;
“Ülkemiz için iki önemli ekonomik dönüm noktas vardr. Bir tanesi Turgut Özal
döneminde serbest piyasa ekonomisine
geçilmesidir. Bu olmas gereken müthi
bir dönüümdür. Di eri de bizim hükümetimiz döneminde alnan tedbirlerdir”
diye konutu. O dönemdeki tüm sorunlarn arasnda müthi bir ekonomik program
hazrladklarn söyleyen Paçac; “Tabi bu
programn a r bir siyasi faturas oldu, biz
bu faturay ödedik ama ald mz tedbirleri
uygulayarak meyvesini toplayan da AKP
hükümeti oldu” dedi.

dan birisini tamamlayacak. Her iki taraftan
da büyük bir anlay ve gayretle bu protolü
oluturanlara, emek verenlere teekkür ediyorum. Akademimize, Ostim’e ve milletimize hayrl olsun” dedi.

töründe ar-ge faaliyetlerinde bir canlanma
yaanarak, ekonomik etki oluturulabilecek
ve emniyet hizmetleri dünyada daha fazla
rekabet imkan bularak, uluslararas e itim
ve ticaret faaliyetleri kurulabilecektir.”

Komiser Yardmcs Atilla
Çnar: “Emniyetimiz
uluslararas rekabet
gücünü artracak”

OSTM-Akademi ibirliinin
amac ve kurullar

“Biz bedelini ödedik, AK
Parti meyvelerini toplad”

KOB-POLS kolkola!
Polis Akademisi Bakanl ile OSTM OSB Yönetimi
arasnda güvenlik hizmet ve ürünleri konusunda
danmanlk, Ar-Ge projeleri ve eitim programlar
konularna ilikin ibirlii protokolü imzaland. Törene
Akademi yöneticileri, Ostim Yönetim Kurulu Bakan ve
OSB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birim müdürleri de katld.

P

olis Akademisi Bakanl nda düzenlenen tören, Komiser Yardmcs
Atilla Çnar’n ibirli i protokolü
üzerine yapt  de erlendirme ile balad.
Ostim Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn ve Polis Akademisi Bakan Prof. Dr.
Zühtü Arslan yapt  birer konumadan
sonra protokol iki kurum yöneticileri tarafndan imzaland.

Orhan Aydn: “Üniversitelerle
ayn masada buluup,
konuabiliyoruz.”
Ostim Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn da yapt  konumada Ostim olarak
üniversite sanayi ibirli i çerçevesinde yaptklar çalmalar anlatt. Aydn, savunma,
medikal, yenilenebilir enerji ve i makineleri sektörlerinde kümelenme çalmas
yaptklarn, bu çerçevede Ankara’daki tüm
üniversitelerle protokolleri, ibirlikleri ve
çözüm ortaklklar kurduklarn ifade etti.
Üniversitelerle yaplan ibirli i ile ayn hedeere yöneldiklerini, önemli çktlar elde
ettiklerini vurgulayan Aydn, ODTÜ, Gazi
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bakent
Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, TOBB
Üniversitesi, Gülhane Tp Akademisi gibi
üniversite ve akademilerle yaptklar ibirli inin en son Türk Hava Kurumu’nun
Havaclk Üniversitesi ile devam etti ini
hatrlatarak, “Hangi üniversite veya akademi ile ibirli imiz yok diye baktk, Polis
Akademisi’nin de mutlaka bu ibirli i sürecine eklenmesi gerekiyordu. imdi bunu
gerçekletiriyoruz. Bu ibirli inin ilk olum-

lu çktlar alnyor, daha da baarl noktalara getirece iz” diye konutu.

Prof. Dr. Zühtü Arslan:
“Protokol eksik alanlarmzdan
birini tamamlayacak”
Polis Akademisi Bakan Prof. Dr. Zühtü
Arslan, imza törenini ‘tarihi bir an’ diye niteleyerek, Ostim’deki çalmalardan gurur ve
heyecan duydu unu söyledi. Arslan, kurum
olarak iki temel görevleri oldu unu, bunlardan birincisinin emniyet tekilatna memur
ve amir yetitirmek, di erinin de bilimsel
çalmalar yapmak oldu unu ifade etti.
“Okullarmzda 15 binin üzerinde ö renci e itim görüyor. Fakültemizde 1.700 ö rencimiz var. Birçok komu ülkeye eleman
yetitiriyoruz. Okul ve fakültelerimizde 18
farkl ülkeden 300 ö rencimiz var. Onlar
kendi ülkelerine dönüp görev alyorlar. Bu
bize gurur veriyor” diyen Arslan konumasna öyle devam etti:
“Özellikle iki üç yldr yeni bir görev alanmz var. O da güvenlik alannda bilimsel
aratrma yapmak. O yönü pek bilinmiyor.
Bizim 9 aratrma merkezimiz var. Bu merkezler güvenli in farkl alanlarnda bilimsel
çalmalar ve yaynlar yapyor. Aratrma
gelitirme faaliyetleri ile güvenlik alanna
bilimsel katk yapmaya çalyoruz. Bu konuda maalesef tekeliz. Keke bu ii yapan
üniversiteler olsayd. Üniversiteler güvenlik
alanna pek girmiyorlar. Görev bize düüyor.”
Arslan, Ostim Yönetimi ile yaplan ibirlii protokolü için de “Eksik olan alanlarmz-

Protokolün muhtemel kazanmlarn anlatan Komiser Yardmcs Atilla Çnar, protokolün yürütülmesi ile güvenlik hizmetlerinde kullanlan araç gereçlerin daha verimli
ve daha etkili olarak kullanlabilece ini ve
ihtiyaca cevap verebilecek yenilerinin üretilebilece ini söyledi.
Çnar, öyle dedi:
“Protokolle hizmet veren kurumlarla alan
kurumlar arasndaki ma duriyetler en aza
indirilerek, görev sebebiyle yaanan can ve
mal kayplar azaltlacak, medeni kuvvet korunabilecektir. Güvenlik personeli görevde
kulland  ekipmana daha fazla güven hissedece inden baars artacaktr. Uluslar aras
güvenlik hizmetleri ve bunlarn tedarikçileri
mercek altna alnarak, teknolojik imkanlar
ülkemize tanabilecektir. Güvenlik sek-

Protokolle, “güvenli in bilimsel bir platformda, tüm yönleri ile analiz edilerek, suç
ve suçlarn önlenmesi ve güvenli in sa lanmasna yönelik olarak güvenlik ürün ve
hizmetleri üretiliciler ve tedarikçiler için uygulanacak yöntem, teknik ve stratejiklerin,
polis-üniversite-sivil toplum kurulular ve
özel sektör uzmanlarnn katlmyla, güvenlik malzemeleri, ürünler ve hizmetleri hakkndaki bilimsel öneri ve de erlendirmelerini almak, gelecek için çeitli projeksiyonlar
ortaya koyarak ve analitik bir düüce ile sentez yaparak sektörler-üniversiteler ibirli i
yaplmasnn” amaçland  vurguland.
Protokolün yürütülmesi için “Düzenleme Kurulu”, de erlendirme ve denetleme
için “Bilim Kurulu” takip için “Sekretarya” kurulacak. Polis Akademisi Bakanl  ve OSTM OSB Yönetimi tarafndan
“cara Kurulu” adyla bir de yetkili organ
oluturulacak.
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DEF’te yerli üretim mesaj
Dünyann en büyük 5 savunma fuar arasnda yer alan Uluslararas
Savunma Sanayi Fuar’na (IDEF) Türk yapm silah ve donanmlar
damgasn vurdu. Fuara Ostim Savunma ve Havaclk Kümelenmesi
(OSSA) 15 rma ile ortaklaa katlm gerçekletirdi.

A

çln Cumhurbakan
Abdullah Gül’ün yapt 
ve dünyann çeitli ülkelerinden yüzlerce irketin katld  2011 Uluslararas Savunma Sanayi Fuar’na (IDEF’11)
Türkiye imalât ürünler büyük
ilgi çekti.
Fuarda savunma sanayinin
yerli kurulular olan TA, TE,
ROKETSAN,
HAVELSAN,
ASELSAN, MKE gibi kamu kurulularn gelitirdi i ürünler kadar yerli ana tedarikçi rmalarn
ürünleri de boy gösterdi.
Ostim Organize Sanayi
Bölgesi’nde faaliyet gösteren

Mithat Ertu
(OSSA Yönetim
Kurulu Bakan)

Ô

“Son dönemde savunma sanayi özel sektörün yöneldi i bir
alan haline geldi. Çünkü kriterlerin
yüksek oluu bu sektörü nitelikli
hale getiriyor. Firmalar kendilerini
o kriterlerin içine sokmaya, adapte
etmeye çalyor. Ana yükleniciler
de alt tedarikçilerin niteli ini yukar
çekmeye çalyor. E itimlerini ona
göre verip prosedürlerini ona göre
düzenliyorlar. Ayrca Türkiye’de

MEDSAV
(Doan Türkmen)

Ô

“vedik ve OSTM rmasyz.
Firmamzn temel faaliyet alan
savunma sanayi ve teknolojileri olmakla birlikte, çelik, alüminyum ve paslan-

savunma sanayiindeki i miktar
savunma sanayi müstearl mzn uygulad  politikalarla artyor. Örne in offset uygulamalar
i olanaklarn artrd. Biz savunma
kümelenmesi olarak birlikte katlmn avantajlarn kullanyoruz.
OSTM olarak kümelenmeye ve
sektöre verdi imiz destek sonucu
DEF fuarnda bulunmamz yerli
olarak nelerin yaplabildi ini göstermeyi amaçlyor. Birtakm ilerin
Türkiye’de yaplamayaca  inanc
vard. Türkiye’de her eyin yaplabilece i mesajn vermi oluyoruz.
Bir sonraki DEF’te 40’dan fazla
rma ile yer alaca mz umuyorum. Çünkü burada karlat mz
birçok rma bu yönde istekli olduklarn söylüyor. Tekrar vurgulamak
istiyorum. Biz buradaki katlmmz
ile birilerine Türkiye’de nelerin yapld n gösterdik. Kimi çevreler
Türkiye’de nelerin yaplabildi inin
farknda de ildi. Bu katlm onlara
da etkili bir mesajdr.”
maz esasl makine elemanlar üretimi,
elektromekanik tasarm, medikal cihaz
tasarm, yazlm ve donanm konularnda hizmet veriyoruz. Savunma sanayiinde FNSS, ROKETSAN, ASELSAN ve özel rmalara fason imalat
yapyoruz. Savunma sanayiini dünyada
oldu u gibi Türkiye’de de yükselen bir
sektör olarak görünüyor. ASELSAN,
TA, ROKETSAN ve benzeri rmalarn Ankara’da oluu bizim de kalite
ve kapasitemizin artmasna yol açyor.
OSSA çats altna katlmaktan son derece mutluyuz çünkü birlikten kuvvet
do ar. Ayn çat altnda olmak yarar
sa lyor.”

Savunma ve Havaclk Kümelenme Derne i de bölge rmalar
ile ortak katlm gerçekletirdi.
DEF 11’in açl ve ilk gün
törenlerine Ostim Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn, Bakan Yardmcs Stk Öztuna,
Yönetim Kurulu Üyeleri Mithat
Ertu , Yaar Özelge, Behzat
Zeydan, Ufuk Bayraktar, Ostim Vakf Yönetim Kurul Üyesi
Sedat Çelikdo an ile ORSAD
Bakan Özcan Ülgener de katld.
Ostim Savunma ve Havaclk
Kümelenmesi Bakan Mithat
Ertu , Savunma Sanayi Müste-

Doç.Dr. Sedat Çelikdoan
(OSTM Vakf
Yönetim K. Üyesi)

Ô

Türkiye izlenen d politika çabalarnn sonucu olarak Ortadou ve Afrika ülkelerinde tutunulacak
bir dal olarak görülüyor. Türkiye onlar
için konuulacak, yanalacak ve ibirli i yaplabilecek bir ülke olarak öne

Ferhat Ünal
(GÖKSER Makine)

Ô

“1987 ylnda kurulduk. Savunma sanayine eksble hortum
imalat ve mobil iklimlendirme cihazlar konusunda hizmet veriyoruz.
Türkiye’nin bir slogan var; güçlü
ordu güçlü Türkiye. Bunu öyle geniletebiliriz, güçlü savunma sanayi,
güçlü ordu, güçlü Türkiye. Güçlü bir
savunma sanayiniz olursa, ordumuzun güçlü olmasnn süreklili i sa -

arl nn son yllarda uygulad politika ve kriterlerin sektöre
yönelimi artrd n söyledi.
Ertu DEF’te yerli imalat vurgusunun ön plana çkmasnn
olumlu bir gelime oldu unu
belirterek, “Biz buraya katlarak birilerine Türkiye’de nelerin
yapld n gösterdik. Kimi çevreler Türkiye’de nelerin yaplabildi inin farknda de ildi. Bu
katlm onlara da etkili bir mesaj
oldu. Önümüzdeki fuarlara daha
fazla rma ortak katlm yapmay planlyoruz” diye konutu.

çkyor. Savunma ve otomotiv sanayiindeki gelimeler ülkemizi cazibe merkezi yapyor. Batdan alamayacaklarn Türkiye’den almak için geliyorlar.
DEF 2011 bugüne kadar gördü üm en
kalabalk savunma sanayi fuar. Yerli
rmalarn ürün çeitlili inin artt n
görüyoruz. Bu süreç yeni silahlarn,
teknolojilerin geliece ini gösteriyor.
Küme olarak katlan tek bölge OSTM.
Yerimiz biraz kenarda kalm. Bizim
daha önlere çkp görünür hale gelmemiz gerekir. Bu bir deneyim olacak.
Küme, önümüzdeki dönemde daha çok
ilgi çekecek. Yeni havaclk faaliyetleri
var. OSTM’e yeni iler getirecek temaslar balad. Dolays ile inanyorum
ki savunma sanayi kümesi önümüzdeki
süreçte iki kat daha büyüyecektir.

lanm olacak. Dolays ile biz burada
elini tan altna koyan rmalardan
oluan bir aileyiz. Amacmz yerli
savunma sanayini gelitirmek. Hem
ülkeye katkda bulunmak, hem de
savunma sanayinin ihracat kaplarn yurt dna açp ülkemizin gücünü
ekonomik anlamda da kantlamak.
DEF’e savunma kümesi ile katldk,
küme olmann gereklerinden birisi de
bu tür ortak organizasyonlar yapmaktr ve biz bu çalmann devam etmesini istiyoruz. Ortak katlmda stant
tasarmlarnn da ortak olmas gerekir
ki, OSTM savunma sanayi olarak bir
arada oldu umuzun, ayn renk ve dizaynlarda bulutu umuzun görülmesi gerekir. Tek bir fabrikayz imajn
vermeliyiz. O yüzden tasarm önemli.
DEF kendini her yl gelitiren bir
organizasyon. O yüzden memnunuz.
Burada gelimeleri, rmalar ve ürünleri görüyoruz. Bu bize gurur veriyor
ve sorumlulu umuzu hatrlatyor.”
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Ali Han (MEGE Teknik
Kurucu Genel Müdür)

Ô

“2001 ylnda kurulmu bir rmayz. Bu yl onuncu kurulu yldönümümüzü kutlayaca z. Firmamzn
kurucular ASELSAN gibi sektörde en
önde bilinen kurululardan ayrlan mühendislerdir. Havaclk sektöründe önemli yol kat ettik. kuruluumuz u anda bata
ASELSAN, TA, RORKETSAN, HAVELSAN olmak üzere bunlarn birlikte
çalt  yabanc rmalar dâhil onlara tasarm, prototip ve üretim hizmetleri vermektedir. Ana konumuz iletiim sistemleri. Hedemiz dünya pazarlarnda yer
almak. Birçok rmann savunma sanayine
yöneldi ine tank oluyoruz. Firmalar yaad mz krizlerde kendilerine yeni çk
aradlar ve savunma sanayinin yükselen

Behçet Konak
(ELSS A. Yönetim
Kurulu Bakan)

Ô

“Savunma sanayi bana göre bir
ülkenin teknolojisinin lokomoti
olmal. Son on yldr verilen önemle önce
büyük ana rmalar oluturarak, sonra
bunlara tedarikçi olacak alt yükleniciler
oluturarak ve bunlara da destekler verilerek özendirilmeye baland. Bunun en
önemli yönü ülkede Ar-Ge hevesini alevlendirilmesi ve milli teknolojinin yaratl-

Güner Koçak
(Küçükpazarl Havaclk
Genel Müdür Yardmcs)

Ô

“Küçükpazarl havaclk, di er tesislerden ayr olarak 2005 ylnda,
uzay ve havaclk, savunma ve elektronik
sanayine yönelik imalat yapmak üzere
kuruldu. Be yllk süreçte önemli bir gelime yaadk. Özellikle savunma sanayi
müstearl nn yardmc sanayicilerin
gelimesi stratejisi sayesinde kendimizi
gelitirme ve do ru i frsatlar bulduk.
u anda TA’nin stratejik orta yz ve
TA’den sonra en büyük parçal karmak
üretimleri yapan rmayz. Avrupa rma-

trend oldu unu gördüler. Savunma sanayiinin izledi i politika ile dardan alnan
birçok ürünün yerli üretilmesine karar verildi. O da çekicili i arttran etkenlerden
birisi oldu. Sermayesi olan herkes ilgilenmeye balad, ancak kendi içinde bilgi birikimi gerektiren bir sektör. O nedenle bu
iin içinden gelenler daha kalc olacaktr.
DEF iki ylda bir düzenlenen ve savunma sanayiinin ürünlerini ön plana çkaran
bir fuar ve oldukça yararl oluyor. Fuara
ortak i yapt mz imalatç rmalar da
katld. Onlar pazar kaybetmek istemiyor. Ortado u, Afrika, Asya gibi do u
ülkeleri de buray yakndan izliyor. Onlar
da Türkiye için bir pazar. Bizde de teknolojinin geliti ini, sertikasyon oldu unu
gördüler. Örne in bizim rmamz geçtiimiz aylarda S.Arabistan’a ube açt ve
orada da imalat yapyoruz. Avrupa’ya
ürün satmak oldukça zor. O yüzden Ortado u ve Afrika gibi ülkeler bizim potansiyel pazarlarmz ve hedemiz o ülkeler
olmal. OSTM’de OSSA kümelenmesi
içinde faaliyet gösteren rmalar bir araya
geldik. birlikte olmann avantajlarn yayoruz. lk kez ortak katlm yapyoruz.
Önümüzdeki fuara mekan ve açsndan
daha organize gelmeyi planlyoruz. Tek
tek rmalarla ilgilenemeyecek iletmeler
küme altnda daha etkili oluyorlar.“
masna yardmc olmas. Bu uluslar aras
rekabette hem ekonomik hem güvenlik
açsndan bir ülke için son derece önemli
bir faktör. Biz DEF’e ilk kez katlyoruz.
Biz uzun yllar ASELSAN’a Ar-Ge ve
tasarml üretim hizmet ile yürüttük ilerimizi. Fakat yapt mz ürünler uluslar
aras standartlara uyumlu ürünler. Artk
oraya ba ml kalmayalm, bu yaratlan
ürünleri uluslar aras pazara da sunalm
umudu ve hevesi ile katldk. lk kez
katld mz için sonucunu bilemiyoruz, önümüzdeki yllarda görece iz ama
faydal bir giriim oldu u kansndaym.
OSSA’nn yürütme kurulu üyesiyim.
Bunun bir nedeni var. Biz hevesli bir kurulu olarak buna destek veriyoruz. Birlikten güç do aca na inanyoruz. Burada
hizmetler ortaklaa yaplyor. Dolays ile
rmalara maliyeti daha az oluyor. Organizasyon daha iyi oluyor. OSTM’in yapt  bu organizasyon çok faydal. Gelecek
yllarda daha iyi organize olup, ileriye
götürece imiz inancndaym.”
lar ile de ortaklklar kurarak, ihracat potansiyelimizi arttrmak istiyoruz. Savunma sanayi müstearl nn bir amac var.
Bizim eski savunma politikas tamamen
darya odakl idi ve darya kaynak aktarlyordu. Son be yldr nerede ise bu
miktarn yarsnn Türkiye’de kalmas
isteniyor. Bunda yan sanayinin gelitirilmesi, offset gibi uygulamalarla ortaklklar
kuruldu. Yabanc rmalar offset’e scak
bakmyordu. Bundan dolay SSM yerli
sanayinin gelitirilmesine yöneldi. imdi
yurt d yükleniciler içerde yerli ortak
bulabiliyor. Dolays ile yerli rmalardaki hareketlilik bundan kaynaklanyor. Biz
OSTM’de kurulduk. Daha sonra havaclk rmas kuruldu. Biz küme rmas
olduk. Kümenin yapmak istediklerini anlaynca içinde yer aldk. Kümenin birlikte
hareket etmesi ana sanayi rmalar karsnda küçük rmalara güç veriyor. Çünkü
ana sanayi dndaki herkes çok küçük.
Ana tedarikçilere güven verecek daha iri
bir yapya ihtiyaç var. Muhatap organizasyonun büyük olmas lazm. Sektörde
yükümlülükler çok büyük. Ancak küme
gibi, OSTM gibi büyük ve güçlü bir organizasyon onlara güven verebiliyor.”

Sercan Tuncay
(EMD Savunma
Tekolojileri Genel Müdürü)

Ô

“Firmamz savunma sanayine,
özellikle uçan platformlara, sava
uçaklarna özel imalat yapmak üzere

Mustafa Atamtürk Atikcan
(EPSLON Havaclk
A. Sözlemeler Ve 
Gelitirme Müdürü)

Ô

“Havaclk sektörüne kompozit
kalp, tasarm ve imalat üzerine
çalyoruz. Ankara OSTM’de iki fab-

Hamdi Tavan
(DGTECH LTD. T.)

Ô

“Bölgesel karklklar dolays ile
büyük irketlerden ciddi talepler gelmeye balad. Ülkemizin merkezi konumda
olmas bu rmalarn anslarn yükseltiyor.
DEF’e önceki yllara göre daha çok katlm
var. Bizim de endüstriyel, bilimsel ve askeri
çözümlere yönelik ilerimiz var. Birçok r-

Müge Ertu
(EMGE Koll.
D Ticaret Müdürü)

Ô

“Firmamz 1975 ylnda kurulmu,
savunma elektronik ve mekanik
sistemler üzerine çalyoruz. Savunma
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kurulmu bir rma. Yaplan imalâtlarn
banda alüminyumu kaynak kullanmadan üretmek son haline getirmek
geliyor. Bu özel bir teknoloji ve biz
bunu ülkemize kazandrdk. Savunma
sanayi günümüzde önemli bir sektör.
Bunun banda geçmite yaanm
Kbrs çkarmas sonras ambargo gibi
nedenler var. 2000 ylandan sonra milli
bir dönem yayoruz. Daha önce yabanc ortaklklar kurularak yaplabilen
imalatlarn yerine, hükümetin de 2023
vizyonu çerçevesinde darndan alnan ürünlerin yerliletirilmesi ön plana çkt. Yerli katk oran artt. Bu da
sektördeki potansiyeli arttrd. Savunma sanayi kümelenmesi olarak ortak
katlm yaptk. Beklentimiz fuara gelen
insanlar, gruplar OSTM katlm alanna çekmekti. Bu anlamda daha aktif
olunabilir.”
rikamz var. Yeni bir tesis için de yatrm çalmalarmz var. Ülkemiz dünyada savunma sanayine en fazla yatrm
yapan birkaç ülkeden birisi. Dardan
direkt almlar ve offset uygulamalar ile
temin etti i araç gereçler var. Son dönemlerde savunma sanayi müstearl nn yeni politikalar ve direktieri var.
Kobilere yüzde 20 orannda i verme
koulu getiriyor. Dolays ile bu pastadan birçok rma pay almaya çalyor.
DEF fuarlar birçok alc ve satc rmann bir araya geldi i ve katlclara
frsat sunan bir ortam. Biz OSSA ile
katldk çünkü tek bana katlmda bir
güç oldu unuz anlalmyor. OSSA
ile toplu bir tantm faaliyeti oldu ama
DEF direkt olarak müteri getiren bir
platform de il, ancak paralel çalmalarla i getirebilir. Burada gözümüze
kestirdi imiz rmalar var onlarla ikili
görümeler yapaca z.”
mann savunma sektörüne girdi ini görüyoruz. Bir ksm bu ite para var diye giriyor.
Bir ksm da kendini artk yetkin gördü ü,
teknolojisine, bilgisine güvendi i için giriyor. Önümüzdeki on yl bu sektör parlak
olabilir. Önemli olan büyük balklarn arasnda küçük balklarn yüzebiliyor olmas.
Bunu çözer ve anlarsak i geliir. Türkiye
bu konuda gelime ans var. Yerel irketler o zaman çözüm orta  olarak seçilebilir.
Küme irketlerinin direkt ürün çkartmalar
o kadar kolay de il. Asl olan nihai ürünü
yapan kazanr. Ara ürün yapyorsanz, taeron çalyorsanz günlük çalabilirsiniz,
iiniz garanti de ildir. Bu da sizin i plan
yapmanz zorlatrr. Do ru olan bizlerin
nihai ürünü yakalamas. OSTM’li savunma sanayi kümesindeki rmalarn ortak
katlm tek tek katlmam rmalar için bir
ans. Bu onlar için ayrca fuar deneyimi olacaktr. Burada ilerin nasl döndü ünü gözlemleme ve i ba lama ans bulabilirler.”
sanayinine yaklak 30 senedir hizmet veriyoruz. ASELSAN’n stratejik orta  olarak yolumuza devam ediyoruz. Sektör son
yllarda ASELSAN, TA gibi türk silahl
kuvvetlerini güçlendirme vakfnn etkin çalmalar ile daha da hzl geliti. Havaclk
sektörü özellikle ilgi çekiyor. Alt yüklenici
ilikileri gelime içinde. Tüm bunlar savunma sanayiini firmalarn gözbebe i haline
getiriyor. Biz furlara çok fazla katlmayan
bir firmayz. Küme sayesinde son iki DEF
fuarlarnda da yer aldk. Ankara firmas
olarak stanbul’da bu tür organizasyonlar
takip etmemiz zor. Ancak OSTM çats altnda sorun yaamadan, avantajl fiyatlarla
standmz kuruyoruz. Heyetlerin ve ziyaretçilerin ilk irtibat noktas savunma küme
stand oluyor. O sayede ortak katlma dâhil
firmalar da ziyaret etmi oluyorlar.”
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Ostimli’ler Aaç Dikme enliinde bulutu
OSTM OSB 13. Geleneksel Aaç Dikme enlii 7 Mays Cumartesi günü OSTM’de gerçekletirildi.
OSTM OSB Yönetim Kurulu, OSB çalanlar ve tüm OSTM halknn davetli olduu etkinlik bahar
güneinin de katksyla panayr havasnda gerçekletirildi.

O

STM Organize Sanayi Bölgesinin her yl geleneksel olarak düzenledi i Geleneksel A aç Dikme enli i’nin 13.’sü 7 Mays Cumartesi
günü gerçekletirildi. Etkinlikte yaklak
4 dönümlük park alannda 800 dan dikildi ve katlmclara da kendi bahçelerinde
dikmeleri için çam danlar da tld. Batkent Endüstri Meslek Lisesi karsndaki
park alannda gerçekletirilen enli e Os-

tim OSB Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn, Yönetim Kurulu Üyeleri, OSTM
OSB Bölge Müdürü Adem Arc, Ankara
Büyükehir Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Daire Bakanl  Yeil Alan Yapm
ube Müdürü smail Altn, OSTM OSB
çalanlar ve tüm OSTM’liler katld. OSTM Yönetim Kurulu üyelerinden merhum
Ercan Dedeo lu’nun adnn verildi i parkn
açlnda konuma yapan OSTM OSB Yö-

netim Kurulu Bakan Orhan Aydn, sanayi denince herkesin aklna öncelikle çevre
kirlili inin geldi ini, bu sebeple bu imaj
de itirmek ve çevreye kar duyarllklarn göstermek için bu enli i çok önemsediklerini söyledi.
Aydn Konumasn öyle sürdürdü:
“Çevreye zarar vermeye hiç kimsenin hakk yok. Biz çevre deyince yaratlm bütün
mahlukat anlyoruz. A ac, suyu, topra ,
havay anlyoruz. Hiçbir sanayicimizin yaratlm olan bu varlklara zarar vermeye
hakk olmad n düünüyoruz. Bu evrende
hep birlikte yayoruz. Çevreye verilen zarar
insanlarmza, çocuklarmza, gelece imize
zarar demektir. Çevre bilincini ayakta tutmak ve sanayicilerimizin dikkatini çekmek
için her yl bu töreni yapyoruz. Yeil alan
ve park çalmalarmz bölge müdürlü ümüzün birimleri tarafndan gerçekletirili-

yor. Büyükehir Belediye Bakanl mzn
çevre düzenleme dairesinin de, bugüne kadar OSTM’de düzenlenen tüm parklarda
eme i ve katks bulunuyor. Ayrca Çevre ve
Orman Müdürlü ü de katk veriyor. Katks
olan tüm kurum ve kiilere teekkür ediyorum.”
OSTM OSB Bölge Müdürü Adem Arc
da konumasnda, a aç dikmeyi gelece e
bir yatrm olarak gördüklerini ve bu sebeple
son derece önemsediklerini, ayrca sadece
bu etkinlikle de il yl içinde de bölgedeki
parklarn bakm yaparak, çevre konusunda duyarllklarn her zaman gösterdiklerini
belirtti.
Törende ayrca, katklarndan dolay Ankara Büyükehir Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Daire Bakanl  Yeil Alan Yapm ube Müdürü smail Altn’a teekkür
plaketi verildi.

“Çevre sorunlarnz kâra
dönütürebilirsiniz”
Eleen Enerji Verimlilii ve Uluslararas birlii Etkinlii, ODTÜ
OSTM Teknokent’te yapld. Toplantda OSTM’li KOB’lere
enerjiyi verimli kullanarak hem doaya hem de iletmelerine nasl
artlar katabilecekleri örneklerle anlatld.

O

DTÜ Teknokent’in hayata geçirdii Eleen Enerji Verimlili i ve Uluslararas birli i Etkinli i projesi,
OSTM’li KOB’lerle bulutu. Bulumada
enerjiyi verimli kullanma yöntemlerinden,
bunun iletmelere sa layaca  katkya,
TTGV ve KOSGEB desteklerinden, bu
destekleri almak için gelitirilebilecek
projelere kadar birçok konuda KOB’lere
bilgi verildi.
Toplantnn açlnda ELEEN projesinin amaçlarn ksaca anlatan proje koordinatörü D. Konuralp Pirinççi, rmalarn
çevreye vermi olduklar zarar azaltarak
karlarn artrmalarna destek olmak, enerji verimlili i, ekodizayn, çevre yönetim
sistemleri hakknda bilinçlendirme çalmalar yapmak, zararl kimyasallarn
kullanmnn snrlandrlmasna çalmak,
emisyon azaltm ve çevre ile ilgili di er
konularda KOB’leri bilinçlendirmek için
çaltklarn söyledi. Projeyi sveç, spanya, Slovakya ve talya ile birlikte yürüttüklerini söyleyen Pirinççi, Türkiye’de de bu
çalmalar OSTM KOB’leri arasndan
seçecekleri rmalarla yapmak istediklerini
belirtti. Seçecekleri rmalarn Metal üreti-

mi ve ileme, tekstil, elektrik/elektronik alet
ve ekipmanlarn üretimi ve yüzey ileme
alanlarnda olaca n söyleyen Pirinççi,
proje kapsamnda 50 rmaya destek olmak
istediklerini ve bu 50 rmadan da en az 5
tanesinden önemli baar hikayeleri çkarmay amaçladklarn söyledi.
Toplantya ODTÜ Tekno-kent’te çalmalarn sürdüren enerji verimlili i danmanlk rmas TARU Mühendislik A..
adna katlan Özgür Ceylan’da rmalarn
bu alanda farkndal n arttrmak anlamnda bu projenin son derece önemli oldu unu
söyleyerek sözlerine balad. Ceylan, rmalar enerji verimlili i alannda yatrm
yapmaya ikna etmenin son derece zor bir
süreç oldu unu belirtti. Bu yatrm ölü bir
yatrm olarak gören rmalar, bu yatrm
yaptklar taktirde enerji tasarrufu sa layarak karllklarn arttracaklar konusunda
bilinçlendirmenin güç oldu unu ifade etti.
Ceylan rmalar ikna süreciyle ilgili u
örne i verdi: “Bu durumu rmalara öyle
anlatmaya çalyoruz. Size her gün 5 varil petrol versek ve her sabah ilk i olarak
bu 5 varil petrolü soka a dökmenizi istesek ne dersiniz? diyoruz. Tabi ki tepkileri
dökmeyiz oluyor. Bu noktada da rmaya
dönüp diyoruz ki, ‘sen zaten u anda enerjini
verimli kullanmayarak, israf ederek bu söyledi imizi her gün yapyorsun’. Bu örnek
onlar için çarpc ve aklda kalc oldu u için
ikna sürecinde oldukça faydal oluyor.”
TTGV ve KOSGEB adna toplantya
katlan yetkililer de, KOB’lere enerji verimlili ini arttrmak için yapacaklar projelerde verdikleri desteklerden ve bavurma
koullarndan bahsederek destek süreçlerinin ileyiini anlattlar.
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Klçdarolu’na belediye ikayeti
CHP Genel Bakan Kemal Klçdarolu OSTM
OSB’yi ziyaret etti. OSTM Yönetim Kurulu
Bakan Orhan Aydn ziyaret srasnda hem
Büyükehir Belediyesini hem de Yenimahalle
Belediyesini ‘OSB’lere yeterli hizmeti
vermedikleri’ gerekçesiyle ikayet etti.

C

HP Genel Bakan Kemal Klçdaro lu, Ankara 2. bölge 1. sra milletvekili aday Sinan Aygün ve Yenimahalle Belediye Bakan Fethi Yaar’n
da aralarnda bulundu u heyetle OSTM’i
ziyaret etti.
OSTM Yönetim Kurulu Bakan Orhan

Aydn ve yönetim kurulu üyelerince OSTM
idare binasnda a rlanan Klçdaro lu, seçim gezileri çerçevesinde KOB’lerin sesini
de dinlemek istediklerini belirtti.
CHP’nin bölgeyi ziyaretinden son derece mutlu olduklarn belirten OSTM OSB
Yönetim Kurulu Bakan Aydn, OSTM’in

5 bin iletmenin bulundu u bir KOB ehri oldu unu ve yönetim olarak KOB’lerin
sorunlarn çözebilmek ve rekabet güçlerini
arttrabilmek için ellerinden geleni yapmaya çaltklarn söyledi. Bu görevin sadece
kendilerine ait olmad n, ülkenin kalknmasn isteyen her kurumun KOB’leri
desteklemek adna ellerinden gelen her eyi
yapmas gerekti ini söyleyen Aydn, bu anlamda büyükehir belediyesinden istedikleri deste i göremediklerini, Yenimahalle
Belediyesi’nden de baz talepleri oldu unu
dile getirdi. Özellikle temizlik ve çevre düzenleme hizmetleri konusunda yeterli ilgiyi
göremediklerini söyleyen Aydn ; “Aslnda
her kurumun bu bölgeye olabildi ince katk
vermesi lazm, çünkü ülkemizin sorunlarnn
çözümünün üretmekten, üretti imizi bütün
dünyaya satmaktan baka bir yolu düünmüyoruz. Dolaysyla burada hiçbir mazeret beyan etmeden kim ne katkda bulunabiliyorsa
bu katky bekliyoruz” dedi.
Sanayinin ve üretimin öneminin farknda
olduklarn söyleyen Klçdaro lu da, “Bu
ülkenin insan üretirse, aln teri dökerse,
üretti i mallar uluslar aras arenada onurla
satabilirse ve bunun önündeki bürokratik
engeller de kaldrlrsa Türkiye güçlü olur
diye düünüyoruz” diye konutu.
Aydn’n Yenimahalle Belediyesi ile ilgili skntlarna da cevap veren Klçdaro lu
unlar söyledi:
“Yerel yönetimlerle OSTM ve di er
OSB’ler arasnda büyük sorunlar var. Bu
sadece Ankara’nn sorunu de il. Ama bizim

Yenimahalle Belediyesi’nin yetkileri snrl, çünkü ona anakent belediyesi müdahale
edebiliyor, benim alanma neden giriyorsun
diyebiliyor. Ben park alanndan tutun da caddeler sokaklara kadar bu tür kavgalarn olduunu biliyorum. Önemli olan hizmetin bir an
önce verilmesi ve sorunun ortadan kalkmasdr. E er o yerel yönetimlerle sa lkl bir
ibirli i yaplabilirse sorun çözülür.”
Di er bir çözümün de OSB’lere daha çok
yetki vermek olaca n söyleyen Klçdaro lu, OSB yönetimlerinin yetkileri arttrlrsa
sanayicilerin kendi içinde kendi sorunlarn
çok daha hzl ve do ru bir ekilde çözebileceklerine inandklarn belirtti.

Fethi Yaar’dan hizmet sözü
Aydn’n hakkndaki eletirilerine yant
veren Yenimahalle Belediye Bakan Fethi
Yaar da, çözüm için her zaman hazr olduklarn, hatta OSTM, Yenimahalle ve Büyükehir Belediyesi ile bir araya gelerek sorunlar masaya yatrp çözmek istediklerini fakat
taraarn bir türlü bir araya gelemediklerini
söyleyen Yaar, buna ra men OSB kanununun izin verdi i ölçüde hizmeti OSTM’e
getirmeye çalt n söyledi. u anda vedik
bölgesinde sokak tadilatlar yapmakta olduklarn söyleyen Yaar, bu ilemin bitiminde
OSTM’e de ayn hizmeti vereceklerine söz
verdi.

Azerbaycan da OSTM modeline talip

A

zerbaycan Milli Prodüktivite
ve Rekabetçilik Merkezi, ülkelerinde oluturmay düündükleri organize sanayi bölgesinin kurulu
aamasnda OSTM modelini örnek almak istediklerini belirterek, OSTM’in
organizasyon yaps ve yönetimi hakknda bilgi aldlar. OSTM OSB yönetim
binasnda gerçekletirilen toplantda
OSTM OSB Yönetim Kurulu Bakan
Orhan Aydn ve Ostim Yatrm Proje Koordinatörü Abdullah Çörtü konuk heyete
OSTM’in kuruluundan bugüne kadar
geçirdi i süreçleri ve u andaki yönetim
sistemini detaylaryla anlattlar. OSTM
OSB Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn, dost ve karde ülke Azerbaycan’n
geliimine katkda bulunacak her türlü
çalmann içinde yer almaktan, destek
vermekten büyük mutluluk duyacaklarn söyleyerek, Azerbaycan için en uygun
sanayi bölgesi modelinin OSTM olduunun altn çizdi.
Aydn öyle konutu: “Azerbaycan’n
ihtiyaç duydu u model OSTM modelidir. Azerbaycan’n, büyük fabrikalardan, sanayi iletmelerinden çok, burada
oldu u gibi küçük iletmelerden oluan,
bireysel giriimcilerin oldu u, giriimcili in kolay yaplabildi i bir sanayi bölgesi oluumuna ihtiyac vardr. Ekonomiyi
ayakta tutan asl küçük iletmelerdir. Biz

Azerbaycan Milli Prodüktivite ve Rekabetçilik
Merkezi, Türkiye’ye yapt 5 günlük çalma
gezisi kapsamnda OSTM OSB’yi ziyaret etti.
Heyet yetkilileri OSTM modelini ülkelerinde
uygulamay düündüklerini ve bunun için de
ibirlii yapmak istediklerini belirttiler.

u anda Kazakistan’da böyle bir uygulama yapyoruz. Var olan büyük bir fabri-

kann içini tamamen boalttk, o binalar
küçük iletmelerin yerleece i bir sanayi

bölgesine çeviriyoruz. Azerbaycan’n
Sumgayt ehri de bu uygulamay yapmak
için son derece uygun oldu unu görüyoruz ve uygun artlar oluursa birlikte
çalmaktan, tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi aktarmaktan büyük mutluluk
duyarz.
Azerbaycan’da organize sanayi bölgeleri kanununun 4 yl kadar önce çktn ve u anda OSB kurmak için resmi
olarak her eyin hazr oldu unu söyleyen Azerbaycan Milli Prodüktivite ve
Rekabetçilik Merkezi Bakan Alakbar
Mammadov, uygulama aamasna gelindi inde skntlar yaadklarn belirtti.
Azerbaycan’da bir sanayi bölgesine
çok ihtiyaç duyuldu unu vurgulayan
Mammadov; “OSTM’in yönetim ve ileyi yapsnn bizim için uygun oldu unu düünüyoruz ve bu yüzden sizlerden
bize öncülük etmenizi, bilgi birikiminizi
ve tecrübelerinizi bize aktarmanz istiyoruz” dedi.
Oluturulmas düünülen sanayi
bölgesi için birlikte çalma kararnn
alnd  toplantnn ardndan, ODTÜ
OSTM Teknokent’i de dolaan konuk
heyet, Teknokent’in yaps, ileyii ve
rmalara sa lad  avantajlar konusunda
da bilgi sahibi oldu.
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Küme firmalarna analiz karnesi
OSTM Danmanlk ve Eitim Merkezi tarafndan yürütülen “OSTM OSB’de Yer Alan Kümelerde
Derinlemesine Analiz” Projesinin kapan toplants gerçekletirildi. Toplant sonunda OSTM’li
rmalara eksiklerini ve önerilen yol haritalarn içeren karneleri verildi.

D

PT ve Ankara Kalknma Ajans
Do rudan Faaliyet Destek Program çerçevesinde desteklenen
ve OSTM Vakf adna OSTM Dan-

manlk ve E itim Merkezi tarafndan
yürütülen “OSTM OSB’de Yer Alan
Kümelerde Derinlemesine Analiz” Projesinin kapan toplants OSTM Çrak-

Atilla ÇINAR
Makina Mühendisi

acinar@etik.com.tr

G

azetemizin bir önceki
saysnda yer alan yazmda,
ana sanayi yan sanayi
ilikilerinin nitelik deitirmekte
olduunu belirtmitim. Bu yazda
da konuyla ilgili düüncelerime dile
getirmeye devam etmek istiyorum.
Geçen sayda yer alan yazmn son
paragrafnda aadaki düünceler
yer almakta idi:

lk E itim Merkezi Toplant Salonu’nda
gerçekletirildi.
Ankara Kalkn Ajans Genel Sekreteri
Asm Balc, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç ve
OSTM OSB Yönetim Kurulu Bakan
Orhan Aydn’n katlmyla gerçekletirilen toplantda, öncelikle projenin oluum sürecindeki gerekçeleri katlmclarla paylald.
Ostim Danmanlk ve E itim Merkezi Genel Müdürü Burcu Öztürk,
projenin çk noktasn öyle anlatt:
“Bizler OSTM’de yapt mz çalmalar sonucunda, rmalarmzn rekabetçi
olabilecekleri 4 sektörü belirledik ve bu
alanlarda kümelenmeler oluturduk. Bu
projemizde de bu kümelenmeler içinde
yer alan rmalarmzn, sürdürülebilir bir
yap içinde iletmelerinin risklerini yönetebilecekleri “planlama”, “performans”
“bilgi üretimi ve yönetimi” alanlarndaki kurumsal geliimine destek verilmesi
için çaltk. Firma mevcut durumunun
do ru ve gerçekçi olarak tespiti, iletme

Ana Sanayi Yan Sanayi
likilerinin Deien
Karakteristii II

Tüm projeler ve tüm çeitler için
üretim altyaps oluturmann
süreçlerini daha kolay alglayan ve
olanakszln bilen ana sanayi
tasarm zaman ve veri kaybetmeden
firmalar eskisinden çok daha fazla yan üretime dönütürebilecek kabiliyetleri
sanayi desteine ihtiyaç duymakta.
Bundan daha da önemlisi, günümüz kazandrma gereksinimidir. Geleneksel
koullarnda bu ihtiyaç yalnzca doru iki boyutlu (orthographic) teknik
resimler yerine üç boyutlu modeli
parça üretmekle snrl da deil.
kullanarak üretim yapabilen (3D
Kontratlardaki zaman basks yan
sanayi firmalarnn daha sözlemeler Annotation) firmalar üretimi hem
daha hzl yapabilmekte, hem de iki
yaplrken sürecin önemli aktörleri
boyutlu resimleri okuma srasnda
olarak iin içinde yer almalarn
yaanabilecek veri kayplarn
gerektiriyor. te bu durum yan
engelleyebilmektedir. Yeni döneme
sanayi firmalarndan, mühendislik,
üretim ve kalite altyaps anlamnda daha kolay ayak uydurmak ve
hazr olmalarnn ötesinde bir nitelik üretimden daha fazla pay almak
isteyen yan sanayi firmalarmzn
bekliyor. Bunlarla birlikte artk
önünde duran öncelikli i budur.
yan sanayi firmalarndan, resmin
Gelimi kontrollu, eksen says
bütününü görebilecek kabiliyete
sahip yönetim yaplar oluturmalar artrlm CNC ileme merkezleri ve
bekleniyor. Bu yepyeni bir durumdur, CNC tornalar, CMM, profil tarayc
ayn zamanda da birçok yan sanayi gibi bilgisayar kontrollu ölçme
ekipman vb. bu dönemin temel
iletmesi için bir frsattr.

olanak ve yeteneklerine uygun hedef ve
taleplerinin ortaya konmas, bu hedeere
ulaabilmek için gerekli yol haritas ile
risk emasnn çkarlmas için bu projemizi hayata geçirdik ve bugün sonuçlarn rmalarmzla paylayoruz.”
Proje uygulama sürecinde rmalarla
uzman danmanlarn birebir görümeler yaparak, çok detayl bilgilere sahip
olduklarn, fakat bu bilgileri büyük bir
gizlilikle analiz ettiklerini özellikle belirten Öztürk, rmalarn bilgilerinin güvenli ine çok önem verdiklerini söyledi.
Öztürk, yaptklar analiz çalmasnn
rmalara katklarn da öyle özetledi:
“Çalma sayesinde rmalarmz iyiletirilmesi gereken açk alanlarn, kendi
bulunduklar küme ve di er kümelere
göre konumlarn, yeni bir giriimde bulunmak istediklerinde konumlanmalar
gereken ölçe i ve oran görmü oldular.
Elde edilen bu veriler  nda rmalarmzn somut danmanlk ihtiyaçlar da
ortaya konmu oldu.”
Projelerin ana yürütücüleri ile ayn
dili konuabilen, ana yürütücülerin
öngörülerini doru alglayan, onlarn
vizyonu içerisinde kendi iletmesinin
yerini görebilen yöneticiler
iletmelerini gelecee daha kolay
tayacaklardr.
Üç temel balkta sralanan bu
niteliklere sahip olmak ve bunu
gelitirerek sürdürmek hiç kukusuz
zor ve maliyeti yüksek bir itir. Atlmas
gerekli admlarn bunlar olduunu
bilen ancak öz kaynak yetersizlii
nedeniyle bu admlar atamayan
birçok yan sanayi iletmemizin
olduu da bilinen bir gerçektir. te
bu noktada hem kamu yöneticilerine,
hem de ana sanayi firmalarna
önemli görevler dümektedir. Bu yeni
dönemde ana sanayi firmalarmz
her dönem olduundan daha fazla,
yan sanayileri ile bütünlemenin
ve aradaki fiziki mesafeyi ortadan
kaldrmann yolunu bulmaldrlar.
Ana sanayi firma yöneticileri yan
sanayilerinde çalan herhangi bir
çalann maan kendilerinden
aldn unutmamal ve kendi çalan
için düünüp öngördüü eitim, kiisel
geliim programlarna yan sanayi
çalanlarn da katmaldr. Bunun
yannda özel takm, aparat, mastar
gibi projeye özel ve maliyeti yüksek
gereksinimlerin karlanmasnda
ana sanayi daha fazla özveride
bulunmaldr.

bir montaj hatt var. Bu durumda
montajn aksamamas için üretim
hattndan çkan her parçann tasarma
uygun dorulukta olmas istenmekte.
Oysa ‘kalite kontrol’ ilemi, bitmi
bir parçann uygun olmama olasl
üzerine kurulmu, uzun erimde
maliyetleri artran bir etkinliktir. Bu
döneme uyum salamay düünen
yan sanayi iletmeleri bir önceki
paragrafta yer alan gelimi makine
ekipman yatrmlarn yaparken,
uygun insan kayna temini ve insan
kaynann sürekli eitimine de
kaynak ayrmak durumundadrlar. (Bu
gereksinim ne yazk ki her dönemde
ikinci plana itilmi ve sonunda sanayi
bölgelerimizde neredeyse teknik
elemandan daha çok makina var
olmutur. Bu balamda, mevcut
teviklerin ve kiralama (leasing), kredi
benzeri desteklerin bina, makina,
üretim ve kontrol araçlar olacaktr.
Yukardaki paragrafta özetlenmeye
ekipman için verilmesi ve eitim için
Yeni dönemin ikinci beklentisi,
çallan yeni durum nedeniyle,
ayn oranda desteklerin olmamas
bu
döneme
ayak
uydurmak
isteyen
günümüz koullar, yan sanayi
yadrgatcdr.)
yan
sanayi
firmalarmzn
‘kalitenin
firmalarn, geleneksel üretim ve kalite
Üçüncü gereksinim ise, yukarda
kontrol altyapsnn ötesinde niteliklere kontrolu’ etkinliini azaltrken,
sralanan iki koulun olutuu yan
sahip olmaya zorluyor. Yeni durumun ‘yönetim sisteminin kontrolu’
sanayi firmalarnn uygun yönetim
etkinliini artrmalardr. Üretimin
gerektirdii bu nitelikler üç temel
artan hz ve stok maliyetleri nedeniyle, yaplaryla yönetilmesidir. çinde yer
balk altna alnabilir:
Çünkü, içinde bulunduumuz
ald projelerin niteliini kavramayan
günümüz montaj hatlar ‘ambardan
Birincisi, yan sanayi firmalarnn
dönemde, ana sanayi ile yan sanayi
ve
yalnzca
bütünün
kendi
yapt
talep
yapmak’
yerine
‘tam
zamannda
sahip olduklar üretim ve kalite
her dönem olduundan daha çok
parçasyla snrl kalan iletmenin
ve hatasz’ parça bekliyor. Artk yan
altyaplarna, ana sanayi tasarm
sanayide ilenen her parçay bekleyen sistemle bütünlemesi de zor olacaktr. kader birlii içinde olmak zorunda.
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Gedikli’den Ankara hedefleri
AK Parti Genel Bakan Yardmcs
Dr. Bülent Gedikli, seçim gezileri
kapsamnda OSTM OSB Bölge Yönetimini
ziyaret ederek, KOB’lerin skntlarn
dinledi.

A

k Parti Genel Bakan Yardmcs
Bülent Gedikli, 12 Haziran genel
seçimleri öncesinde OSTM’li
sanayicilerle bir araya geldi. OSTM
Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn
Gedikli’yi OSTM’de a rlamaktan büyük mutluluk duydu unu belirterek, “2001
krizini yaad mz skntl günlerde de
Sayn Gedikli bizim yanmzda olmutur,
deste ini esirgememitir” dedi.
Türkiye’nin kalknmasnda önemli rol oynayan sanayicilerin isteklerini,
önerilerini, sorunlarn dinleyen Gedikli, Ankarallar’a da birçok müjde verdi.
Gedikli, Bakent’in önemli eksiklikleri
arasnda yer alan fuar ve kongre merkezlerinin ksa sürede tamamlanaca n belirterek, Bakent’te serbest ticaret bölgesinin kurulmasnn da gündemde oldu unu
açklad.
Bülent Gedikli, Ankara, stanbul ve zmir ile ilgili baz projelerin AK Parti seçim
beyannamesinde yer ald n vurgulayarak, “Bu ehirlerde hangi projelerin yer
ald n net olarak ortaya koyduk” dedi.
Ankara’nn Cumhuriyet’in kuruluunun
100. yl dönümüne, 2023’e hazr oldu una dikkat çeken Gedikli, öyle konutu:
“Seçim beyannamemizde de yer alan birçok proje var. 2 yl içinde Ankara’ya fuar
merkezi kazandrlacak. 2 kongre merkezi yaplacak. Ankara-Eskiehir hzl tren
aktif çalyor. Yeni hayata geçirilecek
projelerle hzl tren Ankara’y dört bir
yöne ba layacak. Ankara-zmir, Ankara-

Kars, Ankara-Konya hzl tren projeleri
hazrlanyor. Konya’dan sonra hzl tren
Suriye ve Halep tarafna da ba lanacak.
Tüm bunlar ise yerli üretimle yapmay
planlyoruz.”
OSTM’li sanayicilere ‘Serbest Ticaret Bölgesi’ kurula ca  yönünde de
müjde veren Bülent Gedikli, bu bölgede ylda 10 milyar dolarlk ticaret yaplaca n kaydetti. Ankara’nn ulam,
pazarlama gibi konularda alt yapsnn
hazr oldu una dikkat çeken Gedikli,
Kazan’da savunma ve havaclk sanayisi ile ilgili bir bölge kurulaca n
kaydetti. Gedikli, tüm bu projelerin hayata geçebilmesi için “istikrarn” olmas
gerekti ini vurgulayarak, yeni dönemde
istikrar içinde de iimi yakalamay hedeflediklerini söyledi.
OSTM Yönetim Kurulu Bakan
Orhan Aydn da, Kazan’da kurulacak
savunma ve hava sanayi bölgesinin çok
önemli gelime oldu unu söyledi. Savunma sanayinde yeni yeni uygulanan
‘offset’in önemine de inen Aydn, “Offset uygulamas ülkenin kalknmasnda
çok önemli. Örne in Türkiye yurt dndan bir ürün alyor. O ürünün bedelinin yüzde O ürünün bedelinin yüzde 30,
yüzde 40, yüzde 50’si kadar o ülkenin
de Türkiye’den herhangi bir ürün almas
art isteniyor. Savunma sanayinde uygulanan bu sistem tüm sektörlerde yaygnlatrlmal” dedi.

OSTM’den hzlandrc teknolojiye destek
Ülkemizin ilk Hzlandrc Teknolojileri Enstitüsü ve Ar-Ge amaçl ilk parçack hzlandrc tesisi
hizmet binalarnn açl töreni Ankara Üniversitesi Gölba yerlekesinde gerçekletirildi.

A

nkara Üniversitesi koordinatörlü ünde, üniversiteler aras
ibirli i ile yürütülen Türk Hzlandrc Merkezi Projesi kapsamnda ina
edilen Hzlandrc Teknolojileri Enstitüsü ve elektron hzlandrc tesisi hizmet
binalar, düzenlenen törenle hizmete
açld. Törene Gölba Belediye Bakan
Yakup Odaba, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Cemal Talu , OSTM OSB
Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn,
Ankara Üniversitesi ö retim görevlileri
ve ö rencileri katld.
Açlta konuan Hzlandrc Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Ömer Yava,
enstitünün kuruluunun ksa tarihçesini
ve Türk bilim dünyasna verece i katklar anlatt  konumasna, ne kadar geç
kalnm olsa da bugün bu tesisin açlyor olmasndan duydu u memnuniyeti
dile getirerek balad. Yava Sözlerini
öyle sürdürdü: “21. Yüzyln do urgan
teknolojilerinden olan hzlandrc ve
dedektör teknolojilerinin ülkemizde bilimsel aratrma ve teknoloji gelitirme
çalmalarnda daha yo un kullanlmasn
hedeeyerek, Devlet Planlama Tekilat
deste iyle Bo aziçi, Do u, Dumlupnar,
Erciyes, Gazi, stanbul, Ni de, Süleyman
Demirel ve Uluda Üniversiteleri’nin i-

birli i ile yürüttü ümüz Türk Hzlandrc
Merkezi Projemizin yol haritasnda bugün
önemli bir dönemece ulam durumdayz.”

“OSTM bu binann kalbinde”
Binann açl yapldktan sonra katlmclarla birlikte binay dolaan Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Cemal Ta-

lu , binann yapm sürecindeki OSTM
imzasn üzerine basarak vurgulad. Talu ,
“OSTM bu binann neresinde?” sorusunu
“OSTM bu binann tam kalbindedir. Burada yer alacak olan parçack hzlandrc
mekanizmalar biz OSTM’de üretiyoruz.
OSTM’in yerli üretim gücü, mühendislik
ve emek birikimiyle gerçekletiriyoruz.
Bu sebeple biz OSTM’e çok ey borçluyuz” diyerek cevaplad.

OSTM’in tesisteki rolü hakknda daha
detayl bilgi veren Hzlandrc Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Ömer Yava da
yerli üretime verdikleri önemi vurgulayarak öyle konutu: “Burada teknolojik
bir yaplanma oldu u için ve yüksek teknolojiye dayal üretimler içerece i için,
bizim Türkiye’de ilk kez üretti imiz elektron kayna ndan tutun da tüm so utma,
kontrol, mekanik üretimlerde yerli endüstri kullanmna çok önem veriyoruz.
Bu sebeple OSTM’in kendi içindeki
kümelenme yaplarn çok önemsiyor ve
faydalanyoruz. Türkiye’nin hzlandrc
teknolojilerinde yapt  ilk yatrmlardan
birinde yerlilik orann yüksek tutmak istiyoruz, çünkü bunlar ileri teknoloji içeren
pahal yatrmlar. Bu sebeple OSTM’in
yeterlili ini bu yöne yönlendirip baarl
olmas bizler için son derece sevindiricidir. Burann yatrm boyutu yaklak 45
Milyon TL, OSTM’in u andaki katks ise %15 düzeyinde. 2013’den sonraki
projemiz bunun yaklak 50 kat büyüklü ünde bir yatrm olaca  için yerlilik
orannn da artaca n düünürsek bizim
hedemiz 2020’li yllarda yaklak %50
yerlilik orann yakalamak olacak. Bunu
baarabilirsek üretilen katma de er çok
büyük olacaktr.”
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Batkent Endüstri Meslek Lisesi
mezunlarn uurlad
Batkent Endüstri
Meslek Lisesi 2010 2011
mezunlar, Yenimahalle
Belediye Bakan Fethi
Yaar ve OSTM OSB
Yönetim Kurulu Bakan
Orhan Aydn’n da
katld bir törenle yeni
yaamlarna ilk adm
attlar.

B

atkent Endüstri Meslek Lisesi
Yenimahalle Belediye Bakan Fethi Yaar ve OSTM
OSB Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn’n da katld  bir törenle 2010 –
2011 mezunlarna belgelerini verdi.
Batkent Endüstri Meslek Lisesi
Müdürü Adem Öksüz, törende yapt 
konumada velilerden emanet aldklar

ö rencileri bir anne – baba efkatiyle
kucaklayarak, erdem ve bilgiyle donatarak, kendine ve toplumuna faydal
bireyler olarak tekrar ailelerine teslim
etmenin gururunu yaadklarn söyledi.
Öksüz bu yolda en büyük eme e sahip
olan e itimcilere de özverili çalmalarndan dolay teekkür etti. Ö rencilere
her mezuniyetin baka bir basama n
balangc oldu unu unutmamalarn
ö ütleyen Öksüz, mezunlarn gelecekte
okullarn, ö retmenlerini ve en önemlisi ailelerini en iyi ekilde temsil etmelerini umdu unu sözlerine ekledi. Hayatta sa lkl, mutlu ve en önemlisi ahlakl
bireyler olarak var olmalarn diledi ini
söyleyen Öksüz, okullarn birincilikle
bitiren ö rencileri de ayrca tebrik etti.
Mezuniyet töreninde konuan OSTM OSB Yönetim Kurulu Bakan da
sözlerine öncelikle mezun gençlere hayatta baarlar dileyerek balad. Okulun
bulundu u bölge açsndan çok önemli
oldu unu özellikle vurgulayan Aydn,
bir sanayi bölgesi içinde, bütün dünya-

“yi uygulama örnei
olarak OSTM”



zmir Ekonomi Üniversitesi ktisadi ve
dari Bilimler Fakültesi tarafndan düzenlenen “Sürdürülebilirlik” konulu
II. Uluslararas Giriimcilik Kongresi’nin
27-29 Nisan’da yapld. Kongrede Ostim
bölgesel kalknmada iyi uygulama örne i
olarak takdim edildi.
Açl konumalarn zmir Ekonomi
Üniversitesi letme Fakültesi Dekan ve
Kongre Yürütme Kurulu Bakan Prof.
Dr.Alev Katrinli, zmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Sezgin,Dünya
Bankas Türkiye Özel Sektör ve Kalknma
Direktörü Carlos Pinerua ile KOSGEB1.
Hukuk Müaviri Halil Özgökçe yapt. zmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Attila Sezgin ise inovasyon kavramyla yakndan ilgili olduklarn ve giriimcilik gibi
konular ders programna aldklarn ifade
etti.
Kongrede 3 gün boyunca kurumsallama, kaytd ekonomi, sürdürülebilirlik ve çevre, kriz yönetimi,
bölgesel kalknma, inovasyon, haksz
rekabetle mücadele, aile irketlerinde
sürdürülebilirlik, ortaklklar ve irket
evlilikleri, giriimcilik becerileri, risk
yönetimi gibi konularda düzenlenen
12 oturumda yaklak 50 konumac
yer ald.

Giriimcilik Kongresinin ikinci gününde ‘KOB’lerde Kriz Yönetimi ve Bölgesel
Kalknma’ konulu panelde ‘iyi uygulama
örne i olarak Ostim’ sunumu yapld. Dünya
Gazetesi yazarlar Kenan Mortan ve Rütü
Bozkurt’un ‘Kobi’lerde kriz yönetimi’ konusunu ele aldklar oturumda Ostim Proje
Koordinatörü Abdullah Çörtü de sunumunda KOB’ler için uluslararas pazarda tehditler ve frsatlar oldu unu söyledi. Ostim’in
temelindeki kooperatifçilik baarsna vurgu
yapan Çörtü, bölgedeki kümelenme çalmalar, üniversite sanayi ibirlikleri, bölgesel kalknma modeli olarak Ostim’in di er
ülkelerle olan ilikilerini, bölgenin giriimciler için laboratuar olma rolünü, yönetimin
yerli üretim çerçevesinde offset sistemine
yönelik farkndalk oluturma çabalarn anlatt. Çörtü, Ostim’in vizyonunu “yldzlara
ulaamazsnz ama onlar size yol gösterir”
diyerek özetledi.

da geçerlili i olan OSTM OSB içinde e itim alm olmann kendileri için
her zaman bir art olaca na inand n
söyledi. Firmalarn ö rencilere büyük
katklar olaca n söyleyen Aydn, OSTM yönetiminde faaliyet gösteren istihdam osinin de gençlerin hizmetinde
oldu unu söyledi. Aydn sözlerini öyle
sürdürdü: “ Hayatta baarl olabilmek
için özgüven çok önemlidir. Sizlerden
okulunuza, ald nz e itime ve dolaysyla da kendinize güvenmenizi istiyorum. Bünyemizdeki küçük iletmeler
kendilerine güveniyorlar ve yaptklar
ii de dünyann dört bir yanna satyorlar. Bu baarlar sizler de gösterebilirsiniz, buna inann.”

Yenimahalle Belediye Bakan Fethi
Yaar da konumasnda meslek e itiminin önemine de inerek unlar söyledi: “Dünyann gelimi ülkelerinin
tümünde %60-70 orannda meslek lisesi mezunlar bulunmakta. Ne yazk ki
Türkiye’de meslek liseleri hak etti i yeri

bulamamlardr. Her mesle in, meslek
e itimini alm kiiler tarafndan yaplmas gerekir, gelimi ülkelerde yllardr sistem bu ekilde ilemektedir.”
Törende okulu dereceyle bitiren ilk
3 ö renciye onur belgeleri verilirken,
halk danslar toplulu u da katlmclar
tarafndan keyie izlendi.

“Mesleki Eitimin
Durumu” projesi

A

nkara Kalknma Ajansnn 2010
yl Do rudan Destek Program
kapsamnda desteklenen ve Mesleki E itim ve Küçük Sanayi Destekleme
Vakf (MEKSA) liderli inde yürütülen
“nsan Kaynaklar Kapasitesinin Gelitirilmesinde Mesleki E itimin Durumu”
projesinin bir çkts olan “Ostim, Sincan
ve vedik Organize Sanayi Bölgelerindeki gücü Piyasas Talebi ve E itim
Arz Raporu”, proje hedef kitlesini oluturan iletmeler, okullar, mesleki e itim
kurumlar ve mesleki e itimde politika
belirleyici kurum ve kurulularn katlm ile Gazi Üniversitesi Ostim Meslek
Yüksek Okulu Konferans Salonunda yapld.
MEKSA vakf tarafndan yürütülen

ve 3 ay süren projede Gazi Üniversitesi Ostim Meslek Yüksekokulu ortak
olarak, Ostim Mesleki E itim Merkezi,
Ulus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
ve BMD Solar Limitet irketi de itirakçi olarak rol ald. Projenin toplam
58.864,50 TL’ye mal oldu u, bütçenin
yüzde 90’nn Ankara Kalknma Ajans
tarafndan, yüzde 10’unun ise MEKSA
tarafndan karland  belirtildi.
Toplantda konuma yapan Türkiye
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu
(TESK) Genel Bakan Bendevi Palandöken, MEKSA vakfnn nitelikli igücü yetitirilmesi için önemli bir kurum oldu unu belirterek, nitelikli igücünün neden bu
derece önemsenmesi gerekti ini de öyle
anlatt:
“Ülkemizde maalesef hala ölümlü i kazalar yaanmaktadr. Ostim
Ortado u’nun en güçlü sanayi sitelerinden birisidir. Buna ra men ne kadar
dikkat edilirse edilsin, ne kadar özen
gösterilirse gösterilsin maalesef kazalar yaanabiliyor. Teknolojiler ne kadar
geliirse gelisin, o teknolojiyi kullanan insan faktörü de çok önemlidir. Bu
sebeple insan kaynaklarnn kapasitesi,
insan kaynaklarnn verimli kullanlmas
çok önemlidir. Maddi kayplar bir ekilde yerine konur fakat yaanan kazalarda
hayatn kaybedenler için geri dönü olmuyor maalesef. Kaliye, iten anlayan,
i güvenli iyle ilgili donanma sahip içiler ancak mesleki e itimle sa lanabilir.
Biz Meksa vakf olarak üzerimize düeni
yapmaya gayret ediyoruz. Hem i sa l 
ve güvenli i, hem de iten maksimum
verim elde edebilmek için çalanlarn
gerekli e itimlerden geçirilerek kaliye
edilmeleri son derece önemlidir.”
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Medikalciler sorunlarn Cevdet Erdöl ile paylat
AK Parti Trabzon
Milletvekili ve Meclis
Salk, Aile, Çalma ve
Sosyal ler Komisyonu
Bakan Prof. Dr.
Cevdet Erdöl, KOB’lerin
skntlarn dinlemek
için OSTM OSB’yi
ziyaret etti.

A

K Parti Trabzon Milletvekili ve Meclis Sa lk, Aile,
Çalma ve Sosyal ler Komisyonu Bakan Prof. Dr. Cevdet
Erdöl, özellikle sa lk alannda çalan
KOB’lerin skntlarn dinlemek için
OSTM Organize Sanayi Bölgesi Medikal Kümelenme üyesi rmalarla bir
araya geldi.

Ülkedeki istikrarl yükseliin devam
için özellikle KOB’lerin varl na ve
rekabet gücüne ihtiyaç oldu unu söyleyen Erdöl, bu sebeple KOB’lerin sesine kulak vermenin, var olan sorunlar
için çözüm yollar aramann son derece önemli oldu unu vurgulad. OSTM
OSB Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn’da, yönetim olarak kurduklar
kümelenmelerle OSTM bünyesindeki
rmalarn piyasada ayakta kalabilmelerini sa lamak ve rekabetçiliklerini
arttrabilmek için birçok çalma yürüttüklerini ama kendi çalmalarna
ek olarak devletin verece i deste in
de çok önemli oldu unu söyledi. Sa lk sektörünün en önemli satn alcsnn devlet oldu unu hatrlatan Aydn,
“Özellikle medikal alanda çalan çok
önemli rmalarmz var. Dünyada sadece birkaç rmann üretebildi i baz
özel ürünler üreten rmalarmz var,
fakat bu rmalarn en büyük pazarn

“Çevreye zarar verenin
Hacc kabul olmaz”
Ankara li Entegre Çevre Yönetimi Eitimi Projesi
2. Eitim Semineri’nde konuan OSTM Yönetim
Kurulu Bakan Orhan Aydn, KOB’lere çevre
duyarlln anlatmak için çarpc örnekler verdi.

A

nkara Sanayi Odas ve Ankara
Valili i l Çevre Orman Müdürlü ü önderli inde Ankara
li Entegre Çevre Yönetimi E itimi Projesi 2. E itim Semineri OSTM OSB’
de gerçekletirildi.
Ankara l Çevre ve Orman Müdürü
Zeki altu, Ankara l Çevre ve Orman
Müdür Yardmcs Mahmut Da aan,
Ankara Sanayi Odas Meclis Üyesi
Hakk Yldrm, OSTM OSB Yönetim
Kurulu Bakan Orhan Aydn ve OSTM KOB’lerinin katlmyla gerçekleen toplantda, özellikle KOB’lere
yönelik bir konu olan atk yönetimi üzerinde duruldu.
Toplantnn açlnda konuan OSTM OSB Yönetim Kurulu Bakan
Orhan Aydn, OSTM yönetimi olarak
çevre duyarllklarnn oldukça yüksek
oldu unun altn çizdi. Bu anlamda hem
OSTM KOB’lerine hem de tüm Ankara ve Türkiye’ye örnek olabilmek için
yönetim binalarn “Yeil Bina” olarak
ina ettiklerini söyleyen Aydn, bu bina
sayesinde kendi enerjilerini ürettiklerini, karbon salnmn sfra indirdiklerini, atklarn geri dönüümlü olarak
de erlendirdiklerini, toprak ve güne
ssndan faydalandklarn söyledi.
“En çevreci olmas gereken
insanlar yönünü kbleye dönen
insanlardr”
Kendilerine ba l olan KOB’lere
de çevre duyarll  konusunda örnek

olmak istediklerini açklayan Aydn,
ticaretle, sanayiyle u raan bu insanlarn resmi mevzuatlar zor anladklarn, o nedenle onlarn anlayaca  bir dil
kullandklarn söyledi.
Aydn öyle devam etti:
“Ben Ostim’de bacasndan siyah duman çkaran bir rmaya gitti im zaman ona mevzuat anlatmyorum. O
insanlara; ‘u çkartt n duman çocuklara, insanlara, nefes alan her canlya
zarar veriyor. Bu do rudan do ruya
kul hakkdr. Sen imdi bakalarna zarar verdin ve onlarn tüm haklar sana
geçti. Sen bu hakk tela etmeden Haccn kabul olmaz’ diyorum. ‘Bana göre
çevreye zarar verdi in sürece yapt n
ibadetlerin hiçbirisi geçerli de ildir’
diyorum. Çevreye, yaratlm olan
hiçbir eye, taa, topra a, suya, a aca
zarar vermeyeceksin. Üretim yapacaz, sanayicilik yapaca z, teknolojiyi
kullanaca z ama bu hiçbir zaman bize
bakalarna zarar verme hakk vermez.
Çevreyi korumamz için gerekli de erler zaten bizim inancmzda var. Kendi
inancmzn sayfalarn detaylca aratrrsak bizim tam bir çevreci olmamz
lazm. En çevreci olmas gereken insanlar yönünü kbleye dönen insanlardr. Bu nedenle farkndal  arttrmak
için kurumlarmzn yapt  çalmalar
sonuna kadar destekliyoruz.”

oluturan kamu sektörü onlara yüzünü
çevirdi i zaman bu üretimlerin hiçbir
anlam kalmyor. Devletimizden yerli üreticiye daha çok sahip çkmasn
bekliyoruz” dedi.

pazarlara açlma konusunda da devletin yurt d temsilciliklerinin deste ini beklediklerini belirten rma temsilcileri, yaptklar ite kamu deste inin
çok önemli oldu unu yinelediler.

Toplantya katlan, medikal alanda üretim yapan KOB’lerin en çok
ikâyetçi oldu u konularn banda
da yine satn almada eksik bulduklar
devlet deste i yer ald. Ayrca yurt d

Erdöl, görümenin sonunda bu tür
toplantlar yapmaya devam edeceklerini ve sorunlarn ancak birebir iletiimde kalarak çözülebilece ine inandklarn söyledi.
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Ankaral Savunmaclarn Eskiehir çkarmas

avunma Sanayi malatçlar Derne i (SASAD), teknik inceleme
gezileri kapsamnda Eskiehirli
rmalarla bir buluma gerçekletirdi.
Tusa Motor Sanayi A..’nin Eskiehir tesislerinde gerçekleen bulumaya
Ankara’dan Aselsan, TA, Havelsan gibi
savunma sanayi rmalar ile OSTM’den
rma temsilcileri ve OSTM Savunma
ve Havaclk Kümesi (OSSA) adna Eletirme ve  Gelitirme Koordinatörü
Dolunay Erdo u katld.

bu alanda merkez konumda olmasnn
do al bir sonuç oldu unu söylen Özdemir, Eskiehir’in de havacl n bakenti
oldu unu söyledi. Bu iki alann birbirlerine çok yakn ve destekleyici alanlar
oldu unu söyleyen Özdemir, bu iki gelimili in birbirini beslemesi gerekti ini sözlerine ekledi. Bu anlamda düzenlenen bu toplantlarn Türk sanayisi adna
çok de erli oldu unun da altn çizen
Özdemir, ana sanayiler için alt yüklenicilerle çalmann çok daha mantkl oldu unun artk tüm dünya tarafndan kabul edilen bir gerçek oldu unu sözlerine
ekledi. Eskiehir Sanayi Odas olarak
“Kümelenme” kavramna da çok önem
verdiklerini ve havaclk alannda kümelenme oluumunu tamamladklarn
söyleyen Özdemir OSTM’in bu alanda
çok önemli bir örnek oldu unu ve çok
do ru iler yaptklarn düündüklerini
söyledi.

Programda konuan Eskiehir Sanayi Odas Bakan Sava Özdemir,
Ankara’nn Savunma Sanayi alannda
merkez konumunda oldu unu belirtti.
Savunma Sanayi’nin çok stratejik bir
alan oldu unu ve hükümetin bulunduu il olmas dolaysyla da Ankara’nn

Programda OSSA adna konuan
Eletirme Koordinatörü Dolunay Erdo u da, kümelenme çalmalarnn
geçmiini katlmclarla paylat. Kümelenmeyi tanmalarndan sektör seçimine, üyelerin ikna sürecinden sektörler tarafndan kabul görme aamalarna

Savunma Sanayi
malatçlar Dernei
(SASAD) teknik inceleme
gezileri kapsamnda
Eskiehirli rmalarla bir
araya geldi.

S

Türk firmalar eklemlendikleri küresel
deer zinciri üzerinde terfi etmek istiyor.
Bu aslnda bir zorunluluk: Eer yaratlan
nihaî deer içindeki paynzn büyümesini
istiyorsanz, deer zinciri hiyerarisinde
yukarlara çkmanz, baka bir ifadeyle
terfi etmeniz art. O hâlde firmanz
rakiplerine kyasla baz üstünlüklere
ya da avantajlara sahip olmal. Meselâ
daha üstün teknoloji, pazarlama becerisi,
datm zincirini kontrol gücü ya da
örgütsel kapasite... Türk firmalarnn
kendilerini bu hususlarda gelitirmeleri
gerekiyor. Hem de süratle. Peki nasl? in
özü örenmek kavramnda sakl. Yeni
becerilerin bakalarndan örenilmesi ve
içselletirilmesi amaca ulamada belki
de en kestirme yol. Örenmenin ve
içselletirmenin de türlü yollar var tabii…
Acaba bunlardan biri, iaret edilen türden
üstünlüklere sahip olan yabanc firmalarn
satn alnmas olabilir mi? Niçin olmasn!
Yurt dnda yatrm yapmak sanld
kadar da zor deil artk. Ve en önemlisi
sadece büyük firmalarn gücünün
yetebilecei kadar zor deil. Görece
küçük firmalarn da d yatrmc olmas
bal gibi mümkün. Daha da önemlisi
mümkün olduu kadar gerekli. Bakn
neden.
Profesör Dunning firmalarn kendi
ülkelerinden baka ülkelerde yaptklar
dorudan yatrmlar (dorudan d
yatrmlar) “pazar arayanlar”, “etkinlik

Emin AKCAOLU

emin.akcaoglu@ieu.edu.tr

K

riz frsat olabilir mi? Evet! ktisat
tarihi bunun örnekleriyle doludur.
Kriz bazlar için felâkettir,
bazlar içinse frsat. Dünyann gelimi
ülkelerinden bazlar krizin etkileriyle
hâlâ bouuyorlar. Bazlarnn felâketi
bakalarnn frsat olabilir.

kadar tüm süreçleri detaylaryla anlatan
Erdo u, “Bu ie ilk balad mzda
özellikle SASAD’a kendimizi anlatmamz oldukça güç oldu. Bizim rakip bir
dernek olmad mz, aksine savunma
sanayi rmalarna destek olabilmek,
rekabetçiliklerini arttrabilmek için çalaca mz anlatmakta oldukça zorlandk. Fakat imdi geldi imiz noktada

Yurt dnda
firma avlamal

arayanlar”, “kaynak arayanlar” ve
“stratejik aktif arayanlar” biçiminde
snflyor. Bunlarn arasnda özellikle
“stratejik aktif” araynn üzerinde
durmamzda fayda var. Örneklerle
açklayalm isterseniz. Ülker 850 milyon
dolar ödeyip Godiva’y niçin satn ald?
Cevap basit: Çünkü Godiva markas
Ülker için stratejik bir aktif; Batl pazarlara
açlmann bir arac. Bu marka deil
teknoloji de olabilirdi.
Avrupa ülkeleri ciddi bir nüfus sorunuyla
kar karyalar. Nüfuslar artmyor
hatta geriliyor. Bu durum Avrupa’nn
ekonomisini de yakndan ilgilendiriyor.
Konu sadece sosyal güvenlik sisteminin
tkanmasndan ibaret deil. Aile firmalar
söz konusu olduunda, bir firmann
yönetimini üstlenebilecek gençlerin
arkadan gelmemesi hâlinde bu firmann
yaabilmesi kolay m? Bu durumda bir
iadam olsanz ne yaparsnz? Belki de en
kolay firmanz satmak olurdu deil mi?
Sözün ksas özellikle Avrupa’da (ki bize
hem corafi hem de psikolojik olarak
hayli yakn) ve Amerika’da satlk firmalar
var. u ya da bu sebeple, ya ekonomik
krizin yaratt koullar ya da demografik
basklar altnda satlk olan firmalar

bunlar. lginç olan, bu firmalardan en
azndan bir bölümü Türk firmalarnda
bulunmayan baz stratejik aktiflere de
sahipler. O hâlde bu firmalar satn alarak
küresel deer zincirinde yükselmemizi
salayacak baz avantajlar yakalayamaz
myz? Neden olmasn? Üstelik, Ülker ve
Godiva örneinde olduu gibi sadece
devlere özgü olmaktan ibaret de deil
bu imkânlar. Elbette bu aamada
cevaplanmas gereken sorular var:
Birincisi finansmana dair: “Böyle bir
devralma nasl finanse edilebilir” diye
sorabilirsiniz. Hiç üpheniz olmasn ki
cevap sizi bile artabilir. Finansman
konusu uzun hikâye olduu için
müsaadenizle sonraki bir yazda üzerinde
duracaz.
Baka bir soru u olabilir:” Peki
nereden bulacaz bu satlk firmalar?”
Aslna baklrsa iiniz eskisinden kolay.
Çou zaman olduu gibi ie internette
googlelayarak balayabilirsiniz. (Misâl: u
anda benim önümde açk olan bir sitede
sadece makine ve metal sanayinde 663
satlk firmann ilân var.) nternet üzerinde
yaplabilecek bir ilk aratrmann ötesinde
baka yollar mevcut. Türk bankaclk
sektörünün neredeyse yars yabanc
sermayeli bankalarn kontrolünde ya...

birlikte çok güzel iler yapyor olmann
mutlulu unu yayoruz” dedi.
Sunumlarn ardndan Eskiehir’in
köklü savunma sanayi rmalarnn fabrikalarn dolaarak, üretim kapasitelerini ve ürün çeitliliklerini yerinde inceleyen katlmclar, olas ibirli i imkânlar
hakknda da görü alveriinde bulundular.

(Yllar önce bu durumun Türkiye’deki
firmalarn yabanclar tarafndan satn
alnmasn kolaylatracan yazmtm.
Bu görüümün hâlâ geçerli olduunu
düünüyorum. Çünkü “bankaclk
esasen istihbarat iidir, sanld gibi para
ii deil”!) Duruma imdi frsat olarak
bakalm: Türk firmalar Türkiye’de
yerleik yabanc bankalardan, faaliyette
bulunduklar dier ülkelerde satlk (kimi
durumda kelepir) firmalar bulmalarn
isteselerdi acaba ne cevap alrlard? Ta
attk da kolumuz mu yoruldu?
Bu söylediklerimi zaten yapyor olan
Türk firmalar var. Onlardan birinin
tecrübeli patronunun anlattklar çarpc:
Ad bende sakl bu firma yllar içinde
gelitirdii yöntemlerle d pazarlarda
rekabet edebilen makineler üretiyor.
Fakat daha iyisini yapabilmek için
ihtiyaç duyduu teknoloji küçük bir
Alman firmasnn elinde. Yabanc firma
teknolojisini satmyor tabii. Bunun
üzerine ilk aamada bu firmada çalan
baz mühendisler cazip ücret teklifleriyle
“ayartlyor”. Sonraki aamada ise
Alman firmasnn “satn alnmas”
gündeme giriyor. te bu deer zincirinde
yükselmenin en etkili yollarndan biri.
Bugün Çin’den çok korkuluyor.
Neden peki? Çünkü Çin hzla öreniyor.
Çin’in örenme sürecinin en önemli
parçalarndan biri Çinli firmalarn yurt
dnda firma avlyor olmalar...
Rastgele!
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Nijerya OSTM için teknik takipte
“Biz sadece bina yapmyoruz, tüm
organizasyonumuzu tayoruz”

“En Az Gelimi
Ülkeler Konferans”na
katlmak üzere ülkemize
gelen Nijerya heyeti,
OSTM modeli için
devrede. Ostim OSB’yi
ziyaret eden Nijer
yetkililer önümüzdeki
günlerde teknik heyetle
gelip, anlamay
somutlatrmak
istediklerini belirttiler.



stanbul’un ev sahipli inde 2. Kez düzenlenen ve toplam 46 ülkeden katlmcnn yer ald  “En Az Gelimi
Ülkeler Konferans”na katlmak üzere ülkemize gelen Nijerya resmi heyeti, ülkelerinde kuracaklar organize sanayi bölgesi
için ortak çalma yapmay düündükleri
OSTM OSB yönetimi ile görümek üzere
Ankara’ya geldiler.
Nijerya Devlet Bakan Sam Ode, Danman Dr. Edemma Udoh ve beraberin-

deki heyeti OSTM OSB yönetim binasnda Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn
a rlad. Son derece samimi bir ortamda
geçen toplantda, öncelikle konuk heyete
OSTM’in genel yaps, rmalarn çalma
alanlar ve yönetim ekli hakknda bilgi
verildi.
Konuk Bakan Sam Ode de, OSTM’le
daha önce de model ihrac konusunda temaslarda bulunduklarn ve uygulama sürecini netletirebilmek için, bu ziyaretin

bir de teknik heyetlerle birlikte tekrar edilece ini söyledi. Ode, kendilerinin politika
uygulayclar oldu unu, burada edindikleri izlenimleri ülkelerinde raporlayacaklarn ve modelin ülkelerinde uygulamasn
istediklerini vurgulad. Uygulama kararlarnn çkmas kadar, teknik donanm anlamnda hazr olmalarnn da önemli olduunu söyleyen Ode, gönderecekleri teknik
heyetlerin konuyu daha da netletirece ini
kaydetti.

Görümede yapt  konumada, konuk dost
ülke yetkililerini a rlamaktan son derece mutlu oldu unu söyleyen OSTM OSB Yönetim
Kurulu Bakan Orhan Aydn, “Nijerya’yla
hem gönül ba mz var, hem de ticari olarak da
o bölgeyle ilgileniyoruz. Orada oluturulmak
istenen küçük sanayi sitesiyle ilgili temaslarmz da sürdürüyoruz. Bu projenin hayata
geçmesini çok arzu ediyor ve önemsiyoruz. Bu
konuda bizim taraftan yapmamz gerekenleri
yapmaya hazr oldu umuzu söylemek isteriz.
Bölgemizin özellikleri ve Nijerya’ya uygunlu u konusunu hep birlikte de erlendirmekten
mutluluk duyarz” dedi.
Bakan Aydn, yapacaklar çalmann sadece bir mühendislik çalmas olarak alglanmamas gerekti inin özellikle altn çizerek öyle
konutu:
“Biz oraya sadece binalar yapp brakmayaca z. Biz oraya yönetim eklimizi, sanayicilerimizi, ürünlerimizi, i ortaklklarmz, i yapma kültürümüzü yani tüm organizasyonumuzu
tayaca z. Biz bu konuyu bu sebeple çok ciddiye alyor ve bir an önce uygulamaya geçmek
istiyoruz.”

Çankaya Üniversitesi gençleri gelecee hazrlyor

Ç

ankaya Üniversitesi ö renci ve
mezunlarn i hayatyla buluturma amacyla faaliyete geçen
Çankaya Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Gelitirme Merkezi tarafndan
düzenlenen Kariyer Platformu 2011 açl bulumas Çankaya Üniversitesi’nde
gerçekletirildi. Toplantya Babakanlk
D Ticaret Müstear Ahmet Yakc,
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ziya Burhanettin Güvenç, Nurol Holding
CEO’su U ur Do an ve Yakupo lu A..
Yönetim Kurulu Bakan Vedat Yakupo lu katld.
Toplantnn açl konumasn yapan
Babakanlk D Ticaret Müstear Ahmet Yakc, dünyann ve Türkiye’nin
hzl bir de iimin içinde oldu unu ve
Türkiye’deki büyük genç nüfusun bu
de iime ayak uydurmak zorunda olduunu söyledi. Bunun için çok çalmalar
gerekti ini de sözlerine ekleyen Yakc,
Türkiye’nin aslnda en büyük gücünün bu
genç nesil oldu unun altn çizdi. Yakc öyle devam etti: “Avrupa Toplulu u
zaman zaman ‘acaba Türkiye’yi alrsak,
Türkiye Avrupa Toplulu u’na yük olur
mu?’ diye düünüyor. nanyoruz ki, bizde bu gençlik enerjisi oldukça, bu istikrar
oldukça, ekonomide sa lkl bir yönetim sergilenmeye devam edildi i sürece
Türkiye’nin Avrupa Birli i’ne de fazla
ihtiyac olmayacak. Türkiye’nin geleceine, bütün genç arkadalarmzla beraber hepimiz güveniyoruz. Hedeerimizi
iyi tespit edip o çerçevede her gün yo un
bir ekilde çalmamz lazm. Bundan 20
sene önce biliim sektöründe bu kadar
gelime yoktu. Bugün biliim sektörünün
bütün imkânlar ö rencilerimizle beraber.

Çankaya Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Gelitirme
Merkezi’nin düzenledii Kariyer Platformu 2011’in açl
bulumas Çankaya Üniversitesi’nde gerçekletirildi.

O nedenle herkesin Türkiye’nin daha ileri gitmesi, daha gelimi, daha güçlü bir
ekonomiye sahip olmas için hepimizin
çok çalmas lazm.”

Güvenç, Üniversite – Sanayi
ibirliinin önemini vurgulad
Yakc’nn ardndan söz alan Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya
Burhanettin Güvenç de konumasnda,
gelecekteki en stratejik kalknma modelinin kümelenme modeli oldu u üzerinde
önemle durdu.
“Kümelemeyi baard mzda, çalkanlarn her iste inin önü açktr, hayallerin, kariyer ve gelecek planlarnn
önündeki engeller kalkmtr, bunu baaramazsak, ite o zaman ekonomik özgürlü ümüz elimizden alnr, hayallerimiz
ve tasarmlarmzdaki özgürlü ümüz bile

snrlanr” diyerek kümelenmeye verdii önemin altn çizen Güvenç, OSTM
OSB ile yürütülen  ve naat Makineleri Kümelenmesi’nin de bu alanda çok
önemli iler baard n sözlerine ekledi.
Güvenç Çankaya Üniversitesi olarak
ö rencilerinin kariyer planlamalarna destek olmaya
çaltklarn
söyleyen Güvenç,
verdikleri destei öyle açklad:
“Ö rencilerimizi
gelece e hazrlama sürecinde, 4
yldr, son snfa
gelenleri gerçek
yaam problemleri ile u ratrmaya baladk. Bu

çalmalarn, bitirme projeleri ile ilikili
olanlar yaklak 10 ay, proje dersleri ile
ilikili olanlar yaklak 4 ay sürmektedir. Bu model bizim gelitirdi imiz bölgesel kalknma modeli olan Kümeleme
sürecinin ksa vadeli stratejik plann
oluturmaktadr. çinde bulundu umuz
akademik yl içerisinde yaklak 150
ö rencimizi ve 30 hocamz bu modelin
içine dâhil edebildik. Hedemiz 700 son
snf ö rencimizi ve bütün hocalarmz
bu modele dâhil ederek, hem ö rencilerimizi gelece e hazrlamak, hem de ihtiyaç
sahibi KOB’lerin sorunlarn çözmektir.
700 son snf ö rencimizin, bilgisinden,
zekâsndan ve enerjisinden bölgemizin
yararlanmasn istiyoruz, hedeiyoruz.”
Bu sistem sayesinde üniversite – sanayi ibirli ini tam anlamyla hayata geçirmi olmaktan dolay çok mutlu olduklarn dile getiren Güvenç, “Bunu sistemi
sürekli olarak yapabilirsek, bölgemizde
iini yanl, eksik yapan KOB kalmayacaktr, ö rencilerimizin de i bulma olaslklar artm olacaktr” dedi.
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Teknisyenlik (ustalk) meslei daha
bir yaplan ie, üretilen ürüne dönük
bir nitelik arz eder. Yaplan iin kaliteli
olmas, zamannda yaplmas, meslein
gereklerinin yerine getirilmesi gibi nitelikler teknisyenlik mesleinde ön plana
çkar. Bu gerekleri yerine getirmek üzere
teknisyen ii bizzat kendisinin yapmasna, üretimin banda bulunmaya büyük
önem verir. in nasl yaplacan çok iyi
bilir. Bu konuda oldukça iddialdr. Bakalarna güvenmez. Hep iin banda
olmak ister. i bizzat kendisi yapmay,
olmazsa yaplan ii bizzat denetlemeyi tercih eder. Akl hep iindedir, gözü
baka bir ey görmez. Müteri istekleri,
finansman, piyasalar çokça göz ard edilir. Fakat kimseye güvenmeyerek her
ii ben yapacam derse olduu yerde
kalr, büyüyemez.(örnein yurdumuzdaki ya 150 yl amasna ramen halen
“küçük iletme, hatta mikro iletme”
ölçeini aamam olan iletmeler. Bu
asrlk iletmelerden bugün çok az orta
boy iletme ölçeine, ancak birkaç da
büyük boy iletme ölçeine ulaabilmilerdir. Örnein; skender Kebapçs, Kurukahveci Mehmed Efendi, Vefa Bozacs, Güllüolu, Hac akir, Komili. Büyük
çounluu ise bir veya iki nesil sonra
faaliyetine son vermitir).
Giriimci ve yöneticiye gelince unlar
söyleyebiliriz: giriimci gelecekte yaarken, yönetici geçmite ve teknisyen bugünde yaar. Bu nitelikleriyle giriimci
hayal gücü yüksek, vizyon ve misyon
sahibi bir kiidir. Cesaret sahibi olarak
ve riske girmekten çekinmeyen bir kii
olarak belirsizlik ortamndan rahatsz
olmaz. Kaos ortam bile onu yldrmaz.
Böylesi bir ortamda tehlikeler kadar
olas frsatlarla da ilgilenir. Doaçlama
(improvizasyon) gücü yüksektir.
Daha çok geçmite yaayan yönetici
ise aklc ve pragmatiktir. Plana, düzene
önem verir. Sorunlar ve frsatlar görmeye çalarak ortal toplayp derlemeye,
ileri yürütmeye çalr. Giriimcinin kurup hayata geçirdii sistemi yürütmeye,
sistemi bozmadan sürdürmeye gayret
eder.
letmenin çok küçük bir iletme veya
“mikro iletme” olarak kurulu döneminde baarl olabilmesi iyi bir giriimcilii; ii bilme, iten anlama ise iyi bir
teknisyenlii gerektirir. letmenin kurulu döneminden sonra girecei büyüme
sürecinde giriimcilik önemini korurken,
teknisyenlik yerine yöneticilik nitelikleri önem kazanmaya balar. letmenin
daha ileriki devrelerinde ortaya çkan
kurumsallama zorunluluu yöneticiliin önemini artrrken giriimcilii arka
plana çekmeye balar. Fakat gelime
sonucu bürokratik bir yap kazanan iletme deiimlere uymada, esneklikte
ve yeniliklere uyum salamada, özellikle
bizzat yenilikçilik yaratma konusunda
baarszlklarla karlaabilecektir. te
bu durumda iletmede giriimcilik po-

tamer.muftuoglu@teb.com.tr

D

ergimizin geçen saysnda bilgi
toplumunda giriimciliin de -sanayi toplumunda mesleklemi
olan- teknisyenlik (teknokratik veya ustalk) ve yöneticilik gibi bir meslek nitelii kazandn; hatta bilgi toplumunun
global rekabet ortamnda ekonomik arenann en önemli meslei olarak ön plana
çktn belirtmitik. Bu makalemizde de
bu üç meslee ilikin olarak yurdumuzdan birkaç örnek vereceiz.

Yurdumuzdan Giriimcilik,
Yöneticilik Ve Teknisyenlik
Örnekleri
Prof. Dr.
M. Tamer Müftüolu

tansiyelini harekete geçirmek için personelin iç giriimcilik (intrapreneurship)
niteliklerini harekete geçirecek düzenlemeler yaplmas, bu dorultuda reorganizasyon uygulamalarna geçilmesi
baarnn devamll için zorunlu hale
gelmektedir(Dergimizin geçen saysndaki makalemizde verdiimiz Siemens
örnei). Bu zorunluluk içinde bulunduumuz bilgi toplumu artlarnda ve global rekabet ortamnda daha da öncelik
kazanmaya, daha da zorunlu olmaya
balamtr. Zira giriimciliin arka plana
itildii, profesyonel yöneticilerin egemenliinde yöneticiliin ön plana çkt
büyük iletmeler bürokratik bir yapya
dönümektedir. Sonuçta devlet iletmesi (KT, BT) olsun, özel sektör iletmesi
olsun bu dev iletmeler ekonomik açdan gerilemekte, katma deer yaratma
konusunda baarsz kalmaktadr. Ancak
güçlü olmasna, tekel konumuna, politik
arlna dayanarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Son global krizde bu tür
“çok büyük iletmeler” isabetli bir deyimle, “batrlmasna müsaade edilmeyecek kadar büyük iletmeler” (too big
to fail) olarak adlandrlmaktadr. 1970’li
yllarda da Federal Almanya ansölyesi W. Brand tarafndan “snrl sorumlu
kapitalizm” (Kapitalismus mit beschraenkter Haftung) olarak adlandrlan bu
durumdaki iletmeler, yine isabetli bir
deyimle, “özelletirilmesi gereken özel
sektör iletmeleri” ifadesiyle toplumlarn
dikkatine sunulmaktadr.
Aada gerçek giriimcilerin veya i
adamlarnn an ve röportajlarna atf yaparak veya kendileri hakknda yazlm
olan çalmalar dikkate alarak giriimcilik, yöneticilik ve teknisyenlik konularna
ilikin ilginç bulduumuz baz deerlendirmeleri ortaya koymak istiyoruz.
Önce Çorum’da yaptmz bir seminerde Çorumlu bir sanayicinin dile getirdii “esnaflktan giriimcilie geçie
ilikin” ilginç baz görülerine yer vererek balayalm:
“Biz birinci kuak sanayiciyiz. Esnaflktan sanayicilie geçtik. Bu geçii ayn
kuakta gerçekletirmenin sanclarn
çekiyoruz. Zira admz sanayici olsa da
halen esnaflktan kurtulamadk.
Esnaf muhafazakardr. Parasnn üzerinde titrer. Paras hemen nemalansn
ister. Adeta günübirliine yaar. stikbale bak ufku kepengin açlp kapand
süre ile snrldr. Yani günein douundan batna kadardr. Daha ilerisini
göremez. Dolaysyla yeni teknolojilerle,
uzun vadeli düünme gerektiren konulara giremez.
Halbuki sanayicilik teknoloji demektir.
Bilim demektir. Dolaysyla sanayicilik
uzun vadeli düünme, u¬zun vadeleri
kapsayan planlama gerektirir. Sanayici
sadece bugünün deil on yl sonrasnn

da planlanmasn, on yl sonrasnn da
hesabn yapmak zorundadr.
Ama bizim çocuklarmz artk üniversiteli. Onlar en iyi okullarda okutuyoruz.
Bir hatta iki yabanc dil öreniyorlar. Yarn bu tesislerin sahibi onlar olacaktr.”
Burada esnaflk, zanaatkarlk olarak
teknisyenlikle özdeletirilebilir. Sanayicilik ise giriimcilik niteliklerini içermektedir. Bu anlamyla esnaflktan sanayicilie geçii teknisyenlikten (ustalktan,
zanaatkarlktan) giriimcilie geçi olarak
anlayabiliriz. Örnekte bu geçi bir nesil
deiikliine kadar uzamaktadr. Bu geçiin salanmas örnekte olduu gibi bir
nesil gerektirebilecei gibi tek nesilde de
gerçekleebilir.
kinci olarak da günümüzde çok deerli bir ekonomi köe yazar olan eski
bir profesyonel yöneticinin, yannda
uzun yllar çalt ülkemizin önde gelen ve 1986 ylnda Uluslararas Ticaret
Odas’nca “yln i adam” olarak seçilen çok baarl örnek bir giriimcimizin
(Vehbi KOÇ) portresini aadaki ekilde çizmektedir. (E. Cansen, Hürriyet
Gazetesi, 15 ubat 1987).
“Müthi bir aktif dinleyicidir. Kendisine
sunulan bilgileri dinleyerek özümler. Her
türlü haberlemeyi yazya dökmesine
ve döktürmesine ramen, esas anlama
teknii okuma deil, dinlemedir. Bilhassa raporlar, yazann sesinden daha iyi
anlar. Dinlerken beyninde sürekli olarak
bir süzme-eleme sistemi çalr. Anlatlanlarn dolgu maddesi tabir edilen laftan ibaret ksmlarn atar ve özünü bulur. Bulduu bu özü anlatana” … yani
sen imdi demek istiyorsun ki…” diyerek tekrar eder ve teyit ettirir.
Her konumann sonucunda öyle bir
toparlama yapar:
• Konumann (veya konuucunun)
maksad,
• Konumann bir ie yarayp yaramayaca,
• Bu konumadan sonra kimin ne yapaca,
• Ele alnan konunun nasl takip edilecei.
Bu i adammz zannedildii gibi i idare etmez, adam idare eder. Bu adamlar
ileri idare eden kiilerdir. Adam idare
ederken en sk kulland teknik, öretmen deil, örenci rolü oynamaktr.
Herkese bir ey öretme, bir ey anlatma frsat tanr.
Bu i adammz karar almaz, karar aldrtr. Kendisine karar aldrtlmasndan
hiç holanmaz. Aklnn yatmad kararlar veto eder. Aklnn yatt karar bulununcaya kadar, yeni alternatifler üretilmesini ister. En sevmedii karar tipi,
yetkili idarecinin “emredersiniz, öyle
yaparz” diye balayan ifadeleridir.
Bu i adammz bir ie girerken, ne ka-

zanrm diye bakmaz. Ne kaybederim,
diye düünür. Muhtemel kayp, dayanabilecei mertebede ise teebbüsü onaylamas mümkündür. Aksi takdirde küçültür. Bu i adammz yeni teebbüsleri,
insanlar bktrncaya kadar tetkik ettirir.
Projelerin savunucular ile karsnda
olanlar bir araya getirir. Bu tartmalarda taraf deil, hakem rolünü oynamak
ister. Kendisini bir tarafa çekmek isteyenlere, direnir.”
Bu örneimizde giriimcilik ve yöneticilik baarl bir ekilde bir araya getirilmekte, bütünletirilmektedir. Hakikaten
ülkemizin en büyük iletmesi olan KOÇ
Holding giriimcilii ve yöneticilii baarl bir ekilde harmanlam, profesyonel
yöneticilik konusunda ülkemizde baarl
bir örnek oluturmutur. KOÇ Grubunda profesyonel yöneticilik hem maddi ve hem de manevi bakmdan gpta
edilen bir meslek konumuna ulamtr.
Türkiye’de en çok gelir vergisi ödeyen
ilk yüz kii arasnda profesyonel yönetici
olarak sadece KOÇ Grubu Yöneticilerinin girmesi ve bu deerlendirmemizi
dorulayan ilginç bir durumdur. 2010
ylnda ilk yüz sralamasnda yine KOÇ
Grubundan iki profesyonel yönetici yer
almtr.
Son olarak yine ülkemizin önde gelen
çok baarl örnek giriimcilerinden biri
olan rahmetli Sakp SABANCI, baarl giriimcilie ilikin görüünü “Baar
imdi Aslann Aznda” adl kitabnda
aadaki ekilde dile getiriliyor:
“Baarya ulamak gün geçtikçe zorlayor. Babamn zamannda pamuu
çuvala doldurmak, gün içinde daha çok
pamuu çuvala doldurmak baar idi.
Tarlada toplanp çuvala baslan pamuu, yabanc gemiye kadar tayp rhtmda satmak daha büyük baar sayld.
Derken birileri basit bir makine ile (çrçr
makinesi) pamuun içindeki çekirdei
ayrd. Bunlara fabrikatör denildi. Fabrikatör olmak büyük baar sayld. Bir
bakas ayrlan çekirdei iki cendere arasndan geçirip yan çkard. Baarl ya
fabrikatörü oldu. Derken, pamuu iplik
yapan baarl sayld. plikten bez dokuyan baarl sayld. Bezi talya’ya gönderip boyatan baarl sayld. talya’da
boyanan bezi Türkiye’de boyamay baaran madalya ald. Bugün geri kalm
ülkelerde bunlar hala yaplyor. Bugün,
bunlar dünya ölçüsünde baar saylmyor. Dünya ölçüsünde baar, en iyi kuma dokumak da deil. En iyi kumatan
en iyi giysiyi yapabilmek de deil. Baar, en iyi kuma, en iyi çizime göre giysi
haline getirip, buna bir marka takarak,
çok yüksek bir katma deer yaratmak.
Dünya pazarnda bu giysi markas ile
baa güremek… imdi artk baarnn
ölçüsü, dünya ölçüsü.”
Bu son örneimizde ise giriimcilik niteliinin tam anlamyla ön plana çktn
söyleyebiliriz. Bu durumda profesyonel
yöneticiliin ihmal edilmesi iletmenin
baarsn, özellikle baarda sürekliliin
salanmasn tehlikeye sokabilir. letmenin bütünlüünü tehlikeye sokabilir.
Kanaatimizce Sabanc Holding bu açdan ilginç bir case study (örnek olay)
oluturabilir.

