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“Türkiye büyümeye devam edecek”
Ekonomi BakanÕ Zafer Ça÷layan, Türkiye’nin birinci çeyrek büyüme
rakamlarÕnÕn biraz düúük gelebilece÷ini, ancak ikinci, üçüncü ve dördüncü
çeyreklerde büyümeye devam edece÷ini söyledi.

Ç

aØlayan, Yatàràm DanàĀma
Konseyi toplantàsà kapsamànda
Dünya Bankasà ßcra Kurulu Direktörü Sri Mulyani Indrawati’nin yanà
sàra, uluslararasà Āirketlerin CEO’larà
ve ardàndan IMF BaĀkanà Christine Lagarde ile bir araya geldi. Basàna kapalà
gerçekleĀen görüĀmenin ardàndan ÇaØlayan, gazetecilerin sorularànà yanàtladà.
ÇaØlayan, “IMF BaĀkanà Türkiye ekonomisiyle ilgili herhangi bir kaygà belirtmedi mi?” Āeklindeki bir soru üzerine, “Bàrakàn kaygàyà, gerek Dünya
Bankasà ßcra Direktörü, gerekse IMF
BaĀkanà, gerekse CEO’laràn Türkiye
için söylediØi sözler bizi asla Āàmartmayacak, yapmàĀ olduØumuz Āeylerin
ne kadar doØru olduØunun dàĀaràdan
da görüntülenmesi, bunlarà yapmaya
devam edeceØimiz konusunda bize sinyal veriyor. IMF BaĀkanà’nàn söylemiĀ
olduØu birçok Āeyi süzerek sizlerle paylaĀàyorum. Size özetin özetini söylüyorum. Biz zaten kendimiz de biliyoruz
baĀkasànàn söylemesine de gerek yok”
yanàtànà verdi.

“IMF’nin Türkiye’ye
ihtiyacà var”
Türkiye’nin 2013 yàlànda IMF’ye borcu
tamamlandàktan sonra, iliĀkilerin nasàl
devam edeceØine yönelik bir soru üzerine de ÇaØlayan, IMF’ye kalan borcun
2.3 milyar dolar olduØunu, bu borcu
bàrakàn devleti, Āirketlerin bile ödeyebileceØini, ancak borcun vade yapàsàndan dolayà gününde ödenmesinin esas
olduØunu kaydetti. Türkiye’nin küresel
krizden geçtiØi ortamda bile IMF ile
herhangi bir anlaĀmaya ihtiyaç duymadàØànà anàmsatan Bakan ÇaØlayan,
“Türkiye çàpasànà baØlamàĀ olarak yolumuza devam etme konusunda kesin
kararlàyàz. IMF ile sadece para anlamànda deØil, birçok konuda, birçok baĀlàk
altànda çok çeĀitli anlaĀmalar yapàlabilir. Birçok ülke tarafàndan da yapàlàyor.
Fakat Āu an için böyle bir Āeye ihtiyacàmàz yok. ÿunu çok net ifade edeyim;
IMF BaĀkanà’nàn bana söylemiĀ olduØu
cümle aynen Āudur: ‘Evet, Türkiye’nin
IMF’ye ihtiyacà yok ama IMF’nin Türkiye gibi güçlü bir ülkeye ihtiyacà var’
diye ifade etti. Aynen kendi ifadesidir”
diye konuĀtu.

“Türkiye’nin büyüme
öngörüsünü IMF ile geniĀ
bir Āekilde konuĀtuk”
Dünya Bankasà’nàn Türkiye tahmininin, hükümetin öngörüsünün altànda
olduØunun hatàrlatàlmasà üzerine Bakan
ÇaØlayan, bu konuyu hem Dünya Bankasà, hem de IMF ile görüĀtüØünü, an-

cak IMF ile konuyu daha geniĀ konuĀtuklarànà belirtti. ÇaØlayan, bu hususta
IMF BaĀkanà Lagarde’ye, “Türkiye ile
ilgili tahminlerini maalesef en çok revize eden IMF. Revize ederken de hep
yukarà yönlü revize ediyorsunuz. Bu
bizim için önemli. Bu konuda Türkiye
ekonomisinin dinamiØini her halde zaman zaman tespit etme noktasànda sizin
beklentilerinizde farklà Āeyler geliĀiyor” dediØini söyledi.

“Birinci çeyrekte
büyüme düĀük gelebilir”
Türkiye’nin orta vadeli programda büyüme hedeŅnin yüzde 4 olduØunu anàmsatan ÇaØlayan, “Evet, birinci çeyrek
olarak büyüme rakamlarà biraz düĀük
gelebilir. Gelebilecektir. ßhracatàmàza,
sanayi üretimine, kapasite kullanàm
oranlaràna baktàØàmàzda kàsmen görüyoruz. ÿuna aynen Sayàn Lagarde’ye de
ifade ettim. Türkiye ekonomisi son derece dinamik ve Türkiye artàk ihracatla
büyüyen bir ekonomik modele geçti.
Biz hedeņerimiz doØrultusunda Türki-

Ekonomi BakanÕ
Zafer ÇAöLAYAN

ye, ikinci, üçüncü, dördüncü çeyreklerde büyümeye devam edecek. Dünyada
çok anormal Āeyler olmazsa bunu söylüyorum. Orta vadeli büyüme hedeŅ
yüzde 4, ben yüzde 4’den fazla olacaØà
öngörüsüne sahibim” dedi.
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“Vergi oranlarÜnÜ indirmeye çalÜíacaðÜz”
Baúbakan YardÕmcÕsÕ Ali Babacan, Türkiye’de vergi oranlarÕnÕn düúük seviyede kalmasÕnÕ beklediklerini belirterek, “Çok da vaatkar
olmak istemiyorum ancak, seçilen bazÕ alanlarda, sektörlerde bütçemiz elverdikçe vergi oranlarÕnÕ aúa÷Õ çekmeye çalÕúaca÷Õz” dedi.

B

abacan, Uluslararasà Finans
Enstitüsü’nün (IIF) Akbank’àn
ev
sahipliØinde
Sabancà
Center’da düzenlediØi, “ßstanbul’u
Önemli Bir Finans Merkezi’ne DönüĀtürmek” baĀlàklà konferansta yaptàØà konuĀmada, Türkiye’nin önemli bir dönüĀ
sürecinden geçtiØini söyledi. Ülkede
demokratik sistemin eskiye kàyasla çok
daha ileri düzeyde olduØunu belirten
Babacan, ekonomi alanànda da önemli
geliĀmeler kaydedildiØini söyledi.

“Çok da vaatkar
olmak istemiyorum”

Baúbakan YardÕmcÕsÕ
Ali BABACAN

ManisalÕ
sanayici, yine
‘Türek’ dedi

Kriz nedeni ile Avrupa’daki pekçok
geliĀmiĀ ülkede, bugünlerde birtakàm
mali konsolidasyon baskàlarà nedeni ile
vergilerin artmaya devam ettiØini iĀaret eden Bakan Babacan, Türkiye’de
ise daha rahat bir durumda olduklarànà
söyledi. Bu kapsamda bütçe açàklarà,
kamu borç seviyesinin düĀük seyrettiØinin altànà çizen Babacan, “Türkiye’de
vergilerin düĀük seviyede kalmasànà
bekliyoruz. Hatta seçilen bazà alanlarda,

sektörlerde bütçemiz elverdikçe, vergi
oranlarànà aĀaØà çekmeye çalàĀacaØàz.
Çok da vaatkar olmak istemiyorum, çok
hassas bir konu ancak, öncelikle bazà
alanlarà belirledik. Önümüzdeki birkaç
sene içinde bu düzenlemeler yapàlacak”
dedi.
Hükümetin sürdürülebilir ekonomi
için orta vadeli program yürüttüØünü de
dile getiren Babacan, “Sàkà mali politikamàz, olumlu koĀullarda da, olumsuz
koĀullarda da devam edecek. Merkez
Bankasà’nàn para politikasànda da öngörülemeyen zamanlarda bir takàm uygulamalar konulabilir bunlar da devam
edecek” dedi.

Vergi konusu
KonuĀmasànàn ardàndan gazetecilerin
sorularànà yanàtlayan Bakan Babacan,
gazetecilerin, “SeçilmiĀ alanlarda vergi
indirimi yapàlabileceØini dillendirdiniz.
Bu anlamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanà Nihat Ergün de otomotivde
ÖTV’ye bakàlabileceØini ifade etti. Bu
seçili alanlar ne olabilir?” yönündeki
sorularà üzerine, Āu yanàtà verdi:

Otokar, Kazakistan’da “Cobra” üretecek
Koç Holding úirketlerinden Otokar, Kazakistan’da “Cobra” araçlarÕnÕn
üretimi için Kazakhstan Engineering úirketi ile ön anlaúma imzaladÕ.
tim ve üretim denetleme desteØi verecek.
Kazakistan’àn önde gelen savunma sanayi
Āirketlerinden Kazakhstan Engineering
ise üretim için gerekli lokasyon ve tesislerin kurulmasànà saØlayacak.

M

anisa Organize Sanayi Bölgesi, MOSB Konferans salonunda olaØan genel kurulunu
yoØun bir katàlàm ile gerçekleĀtirdi. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren sanayicilerin katàlàmà ile gerçekleĀtirilen kongrede mevcut MOSB Yönetim
Kurulu BaĀkanà Dr. Sait Cemal Türek
güven tazeleyerek yeniden baĀkanlàØa
getirildi. 133 sanayicinin bizzat katàlàm
gösterdiØi ve tarihinde en fazla katàlàm
saØlanarak gerçekleĀen genel kurul öncesi bir konuĀma yapan MOSB Yönetim
Kurulu BaĀkanà Dr. Sait Cemal Türek,
Türkiye’de örnek gösterilen MOSB’de
yapàlmàĀ olan faaliyetler ve hayata geçirilecek olan projelerle ilgili bilgi verdi.
Türek, “Manisa Organize Sanayi Bölgesi
bugün yeni bir döneme daha girdi. Ülkenin en güzide ve donanàmlà OSB’sinde
projelerimiz ve hep daha iyiyi yakalayabilmek için sürdürdüØümüz çalàĀmalaràmàzà hàz kesmeden devam edecek.
Ben ve ekip arkadaĀlaràm bu inanç ve
tazelediØimiz güvenle heyecan ve motivasyonumuzu kat be kat artàrdàk. Sanayicilerimizin bize layàk gördükleri bu görevi en iyi Āekilde yapmak için çaba sarf
edeceØiz” dedi. Cemal Sait Türek’in yönetim kurulu listesi Āu isimlerden oluĀtu:
Mustafa Zaim, Ömer Yüngül, Mustafa
SaràgözoØlu, Kadir Murat Çam.

“Bizim, bu vergilerle alakalà indirimi
yapacaØàmàzà belirttiØimiz alanlar, ßstanbul Finans Merkezi projesi strateji
belgesinde ve eylem planànda iĀaret
ettiØimiz hususlardàr. Orada dedik ki,
‘eØer günün birinde bütçe imkânlaràmàz
müsait olursa, o zaman Āu Āu alanlarda
vergi indirimi söz konusu olabilir.’ Fakat bugün için verilmiĀ bir kararàmàz
yok. ßleriye doØru baktàØàmàz uluslararasà piyasalarla mukayese ettiØimiz
indirilebilecek vergi alanlarà açàk açàk
strateji belgesi, eylem planà belgesinde
yer alàyor.”
Babacan, herhangi bir sektörle ilgili “vergi düĀecek” söylentisinin satàĀà
durdurduØuna iĀaret ederek, “Vergi
incek’ lafà yayàldàØànda mevcut satàĀlarà daralàr. ‘Vergi düĀsün ondan sonra
alayàm’ der insanlar. Dolayàsàyla sektör
temsilcileri ve ilgililer vergi konusunda
açàklama yaparken dikkatli olmasà gerekiyor” uyaràsànda bulundu. Bu konuda
yeni bir deØerlendirmenin söz konusu
olmadàØànà, mevcut vergi oranlarànàn
devam ettiØini bildiren Babacan, “ßleride böyle bir Āey olursa kararà Resmi
Gazete’de okursunuz” dedi.

“ßlk kez Türk markalà bir zàrlà
araç yurt dàĀànda üretilecek”

O

tokar’dan
yapàlan yazàlà açàklamaya göre, Kazakistan’da 5
Mayàs tarihinde düzenlenen KADEX
2012 Fuarànda Otokar, Kazakistan Silahlà Kuvvetlerinin ihtiyaçlarànà karĀàlamak
için Kazakhstan Engineering Āirketi ile,
“Cobra” zàrhlà araçlarànàn Kazakistan’da
üretimine iliĀkin bir ön anlaĀma (MOU)
imzaladà. Ön anlaĀma (MOU) kapsamànda iki Āirket, Kazakistan Hükümeti’nin
4x4 Cobra zàrhlà araç ihtiyaclarànàna yönelik potansiyeli karĀàlamak için iĀbirliØi

yaparak, ortak bir giriĀim ile yeni bir Āirket kuracak. Bu anlaĀma kapsamàndaki iĀbirliØi ile kara araçlarà alanànda ilk kez bir
Türk savunma sanayi Āirketi, yurt dàĀànda
zàrhlà araç üretimi yapacak.
ßki Āirket arasànda yapàlan ön anlaĀmaya göre Otokar, yeni kurulmasà planlanan
ortak giriĀime Cobra araçlarànàn üretimi
için gerekli bilgi birikimini, tüm parça ve
komponentlerin tedarik ve teslimini, eØi-

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç,
yaptàØà açàklamada, bu ön anlaĀmanàn
Otokar’àn askeri araçlarda bir dünya markasà olduØunun ve yüzde 100 Türk mühendislik ürünü olan Cobra zàrhlà araçlaràna
olan ilginin, her geçen gün yükseldiØinin
kanàtà olduØunu söyledi. Otokar olarak
son 25 yàldàr taktik tekerlekli araçlaràn
tasaràm ve üretimini yaptàklarànà belirten
Görgüç, “Bugün tüm dünyada 30’a yakàn
ülkede 25 binin üzerinde Otokar markalà
askeri araç kullanàlàyor. Bir Türk markasà
olarak ülkemizin kabiliyetlerini dünyada
baĀarà ile temsil etmekten gurur duyuyoruz. Kazakistan ile yaptàØàmàz bu yeni ön
anlaĀma ile de kara araçlarà alanànda ilk
kez bir yerli savunma sanayi Āirketi yurtdàĀànda yine kendi markasà ile zàrhlà taktik
araç üretme imkânàna sahip olacak. Bu ön
anlaĀma sayesinde Kazakistan’da yapacaØàmàz üretim ile Kazakistan Hükümeti’nin
zàrhlà araç ihtiyaçlarànà daha etkin ve hàzlà biçimde karĀàlama imkânàmàz olacak”
dedi.
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Bursa’da sanayinin geleceði görüíüldü
Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Sanayici øúadamlarÕ Dernekleri Platformu’nun
beúinci toplantÕsÕ NøLSøAD’Õn ev sahipli÷inde gerçekleútirildi. Bursa Milletvekilleri
øsmet Su ile Necati Özensoy’un yanÕ sÕra, Nilüfer Belediye BaúkanÕ Mustafa Bozbey’in
de katÕldÕ÷Õ toplantÕda Bursa’da sanayileúme ve sanayinin gelece÷i konusu ele alÕndÕ.

T

oplantànàn açàlàĀànda konuĀan
Bursa OSB SßAD’larà Platformu
BaĀkanà ve DOSABSIAD BaĀkanà Selim YedikardeĀ, Āöyle konuĀtu:
“1 Eylül itibariyle yeni bir federasyon
yapàsà haline gelmek istiyoruz Bu konuda
tüzük çalàĀmamàz devam ediyor. Bu arada Bursa’yla ilgili yapàlan çalàĀmalarà da
takip ediyoruz. Bursa’da ileri aràtmalar
yapmalàyàz. Bursa’da OSB’ler dàĀàndaki
sanayileĀmenin aràtma tesisi kurmalarà
neden göz ardà ediliyor. OSB’ler dàĀàndaki sanayi tesisleri hala atàk suyunu çevre
dereler aracàlàØàyla yapmaktadàr. Bu konuya el atàlmasà gerektiØini düĀünüyoruz”

Toplantàya ev sahipliØi yapan NßLSßAD BaĀkanà Yalçàn Aras ise Bursa’nàn
Türkiye’nin en önemli kentlerinden birisi
olmasàna raØmen otoyolu, tren baØlantàsà ve havayolu ulaĀàmànàn olmamasànàn
büyük eksiklik olduØunu söyledi. Yalçàn
Aras “Bursa’da tek planlà OSB, BTSO
OSB’dir, diØerleri kendiliØinden ve zorlama ile oldu. Bizler uzun vadeli planlama yapamàyoruz. GeleceØe bakmamàz ve
Āehir planlamasànà uzun vadeli yapmamàz
gerekmektedir” dedi.
Aras, sözlerine Āöyle devam etti: “EØer
önümüzdeki 10 yàlda Bursa’nàn nüfusu
5 milyona varacaksa altyapà hazàrlàklarà-

nà bugünden yapmamàz gerekmektedir.
Bilhassa çevre konusuna bugünden dikkat edilmelidir. Türkiye SaØlàklà Kentler
BirliØi tarafàndan ödül alan Bursa’da 3
OSB’den biriyiz. En çevreci OSB olarak plaket aldàk. Bundan memnunuz.
DiØer OSBlerin de çevre konusunda çok
dikkatli olmasà gerektiØine inanàyorum.
Bursa’da her kurum çevreye dikkat etmelidir. Üretken olmak elbette önemli ama
çevrenin korunmasà da bir o kadar önem
taĀàmaktadàr.”

Bursa OSB SøAD Platformu BaúkanÕ
Selim YEDøKARDEù

Mart’ta ihracat miktar endeksi arttÜ
T

2012 yÕlÕ Mart ayÕnda
geçen yÕlÕn aynÕ ayÕna
göre ihracat miktar
endeksi yüzde 16
artarken, ithalat miktar
endeksi yüzde 5 azaldÕ.
Bu dönemde ihracat birim
de÷er endeksi yüzde 3.3
azalÕrken, ithalat birim
de÷er endeksi yüzde 0.1
oranÕnda arttÕ.

ñ

geçen yàlàn aynà ayàna göre, madencilik ve
taĀocakçàlàØànda yüzde 15.5 arttà, taràm ve
ormancàlàkta yüzde 13.7, imalat sanayiinde yüzde 2 ve hurda sektöründe yüzde 4.5
azaldà.

ßhracat miktar
endeksi yüzde 16 arttà
2012 yàlà Mart ayànda geçen yàlàn aynà
ayàna göre ihracat miktar endeksi yüzde
16 arttà, ithalat miktar endeksi yüzde 5
azaldà. Takvim etkilerinden aràndàràlmàĀ
seriye göre; 2012 yàlà Mart ayànda, 2011
Mart ayàna göre, ihracat miktar endeksi
yüzde 16 arttà, ithalat miktar endeksi yüz-

de 3.1 oranànda azaldà. Mevsim ve Takvim
etkilerinden aràndàràlmàĀ seriye göre ise;
2012 yàlà Mart ayànda bir önceki aya göre,
ihracat miktar endeksi yüzde 1.1, ithalat
miktar endeksi ise yüzde 3.2 arttà.

ßhracat miktar endeksi ana sektörler
itibariyle, geçen yàlàn aynà ayàna göre,
balàkçàlàkta yüzde 13.8 azaldà, taràm ve
ormancàlàkta yüzde 3, madencilik ve taĀocakçàlàØànda yüzde 9.6, imalat sanayiinde
yüzde 16.7 arttà. Aynà ayda ithalat miktar
endeksi taràm ve ormancàlàkta yüzde 44.7,
imalat sanayiinde yüzde 7.3 azalàrken,
madencilik ve taĀocakçàlàØànda ise yüzde
16.7 arttà.

Tasarrufunu dolar olarak yapmak isteyen birisi öncelikle bankaya dolar almak
için TL yatÜrÜr. Banka bu parayla Merkez
bankasÜna gider dolar karíÜlÜðÜ TL’yi
alÜr, aldÜðÜ bu para karíÜlÜðÜnda ABD’den
dolar borçlanÜr. BorçlanÜr ve ilgili bankaya bu dolarÜ gönderir. Banka açtÜðÜ
dolar hesaplÜ cüzdanÜ vatandaía verir.
Vatandaí cüzdanÜ alÜr. Dolar için verilen
ÿeŅk ÇALIÿKAN
TL merkez bankasÜna ödendiði için piyasadan o kadar TL çekilmiítir. AlÜnan
yükselince yatÜrÜmlar yapÜlmaz, yatÜrÜm
tasarruf konusunda davranÜíÜ ironiktir.
ñnsanÜmÜz tasarrufunu altÜn ve döviz üze- dolar Türkiye’de kullanÜlmadÜðÜ için
yapÜlmayÜnca da ií ve istihdam olmaz.
Yani insanlarÜmÜz ií yeri açamaz iíçileri- rinden yaparak baíta kendisinin sonra
ABD bankalarÜna geri yatmÜítÜr. Para,
miz de çalÜíacak yer bulamazlar. Tasar- da tüm ülkenin fakirleímesine neden
ABD bankalarÜnda olduðu için ABD
olmaktadÜr. ñnancÜndan dolayÜ bankaruflar ülkedeki yatÜrÜmlarÜn kaynaðÜdÜr.
giriíimcisi yatÜrÜm yapmak için ucuz ve
lara mevduat açtÜrmayanlar ülkedeki
YapÜlan tasarruflarla piyasadan çekilen
bol krediye kavuímuítur. Ülkemizde
faizlerin yükselmesine neden olmaktapara, yapÜlan yatÜrÜmlarda çalÜían iíçipara eksildiði için faizler artmÜí ve vade
dÜr. Yani faize inancÜ gereði uzak duran
lere verilerek tekrar piyasaya sunulmuí
kÜsalmÜítÜr. Paraya ihtiyacÜ olan Türk
insanlarÜmÜz, bu inançlarÜndan dolayÜ
olur. YapÜlan tasarruflar yatÜrÜma gidebankadan uzak durdukça faizin daha da yatÜrÜmcÜ ABD’den kredi almak zorundarek piyasadaki para darlÜðÜ giderildiði
artmasÜna neden olmaktadÜr. Gelecek ií dÜr. ABD, kendi vatandaíÜmÜzÜn parasÜnÜ
gibi iísizlere de ií bulunur. Bu sitemin
kalbi bank ve borsalardÜr. Tasarruflar
kaygÜsÜ için tasarruf eden insanÜmÜz bu
yüksek faiz ve risk pirimi ile kendi yabankalara yatÜrÜlÜr. Bankalar bu paralarÜ tasarrufunu bankacÜlÜk siteminin dÜíÜna
tÜrÜmcÜmÜza satar. Ülkemiz, faiz, kur ve
yatÜrÜm yapacak insanlara satarlar. Bor- taíÜyarak faizlerin yükselmesine ve yeni
salarda ise insanlar iyi çalÜían íirketlerin ií yeri açÜlmasÜnÜn önüne geçerek kendi cari açÜk olarak soyulur. Tasarrufu altÜn
hisse senetlerini alarak onlarÜn yeni
ya da komíusunun da iísizliðini hazÜrla- íeklinde yapmak da aynÜ mekanizmaya
yatÜrÜm yapmalarÜna katkÜda bulunurlar. maktadÜr. Bu mekanizma nasÜl çalÜímak- tabidir.
Ülkemizde tasarruf zihniyetinin mutBöylece piyasada para seviyesini sürekli tadÜr? Tasarrufta bulunan insanÜmÜz altÜn
aynÜ ritimde kalmasÜnÜ saðlanÜr.
ya da döviz aldÜðÜnda gerçekte altÜn ve
laka deðiímesi gerekir. Bu zihniyetle,
döviz üreten ülkelere kredi açmaktadÜr.
Ülkemizde son zamanlarda tasarrufun
kendi kendini soyduran, bindiði dalÜ
Yani tasarrufu ile kendi ülkesinde faizle- kesen, ironik konumundan çÜkamayÜz.
azlÜðÜndan bahsedilmekte. Öncelikrin düímesine, ií yerinin açÜlmasÜna ve
le ülkemizde tasarrufun az olduðunu
Zihniyet deðiíikliðinde de en büyük
insanlarÜn ií bulmasÜna deðil, yabancÜ
söyleyemeyiz. Ancak ülkemizde yanlÜí
görev vatandaílarÜmÜzÜn % 50’sinin
tasarruf yapÜldÜðÜnÜ ve tasarruf yapÜlÜrken ülkelerdeki faizlerin düímesine ve yasempatisini kazanan hükümete ve onun
Nasrettin hoca gibi insanÜmÜzÜn da bindi- bancÜ ülkelerde ií yeri açÜlmasÜna katkÜ
ði dalÜ kestiðini söylemeliyiz. ñnsanÜmÜzÜn saðlamÜí olmaktadÜr.
genel baíkanÜna düímektedir.
sefikcaliskan@hotmail.com

nsanlarÜ en çok íaíÜrtan, hayrete
düíüren ve íoka sokan durumlar
nelerdir? Bir amaca dönük yaptÜðÜmÜz eylemlerin amacÜmÜzÜn tam tersi
sonuç doðurmasÜ insanlarÜ íoka sokar.
Örneðin, inanç alanÜnda, Allah’a ibadet
amacÜ ile yaptÜðÜmÜz birtakÜm eylemlerin
bizi putperest yapmasÜ. SaðlÜk alanÜnda,
hastalÜðÜmÜzÜ iyileítirecek diye aldÜðÜmÜz
ilaçlarÜn hasatlÜðÜmÜzÜ daha da artÜrmasÜ.
ñktisat alanÜnda da zenginliðimizi artÜrsÜn
diye yaptÜðÜmÜz birtakÜm iílerin fakirliðimize neden olmasÜnÜ söyleyebiliriz.
Benim alanÜm iktisat olduðu için yaptÜðÜmÜz eylemlerin amacÜmÜza ulaítÜrÜp
ulaítÜrmayacaðÜnÜ sorgulamamÜz lazÜm.
Komedi alanÜnda söylenen söz ile amaçlananÜn mananÜn farklÜ olmasÜna ñroni
denir. Nasrettin hocanÜn bindiði dalÜ
kesmesi de yapÜlan eylemle amacÜ arasÜndaki çeliíkiye güzel bir örnektir. ñroni
ya da bindiði dalÜ kesmenin çok sÜk görüldüðü alanlardan biri de iktisattÜr.
Bindiði dalÜ kesmeye en iyi örnek
ülkemizde yapÜlan tasarruflarÜn niteliðidir. Ülkemizde insanÜmÜz altÜn ve dolar
tasarrufu yapmaktadÜr. AltÜn ve döviz
tasarrufu yapan vatandaílarÜmÜz ve bu
tasarruflarÜ özendiren politikalar üreten
siyasilerimiz bindiði dalÜ kesmektedir.
Bu olayÜn mekanizmasÜnÜ anlatayÜm: ñnsanlar çalÜíarak gelir elde ederler. Elde
edilen gelirin bir kÜsmÜ harcanÜr bir kÜsmÜ
harcanmaz. Harcanmayan ve gelecek
için ayrÜlan gelire, tasarruf denir. Harcanmayan her gelir piyasada para darlÜðÜna neden olur. Para dar olunca, paranÜn fiyatÜ olan faizler yükselir. Faizler

ürkiye ßstatistik Kurumu (TÜßK)
Mart 2012 DàĀ Ticaret Endekslerini
açàkladà. Geçici dàĀ ticaret verilerinden hesaplanan 2003=100 temel yàllà
dàĀ ticaret endekslerine göre; Mart ayànda
geçen yàlàn aynà ayàna göre, ihracat birim
deØer endeksi yüzde 3.3 azalàrken, ithalat
birim deØer endeksi yüzde 0.1 oranànda artàĀ gösterdi. ßlgili ayda ihracat birim deØer
endeksi, geçen yàlàn aynà ayàna göre taràm
ve ormancàlàkta yüzde 1.9 arttà, balàkçàlàkta yüzde 6.5, madencilik ve taĀocakçàlàØànda yüzde 2.1, imalat sanayiinde yüzde 3.4
ve hurda sektöründe ise yüzde 28.5 oranànda azaldà. ßthalat birim deØer endeksi

Tasarruf
zihniyetinde ironi
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Düzce’de
OSB’ler doldu

D

üzce TSO BaĀkanà Metin Büyük Düzce’de sanayicilerin
yatàràm yapabileceØi bir yerin

olmadàØànà söyledi. Düzce Üniversitesi
tarafàndan ßstanbul Ticaret Üniversitesi, KOSGEB ve MARKA ile Uygulamalà GiriĀimcilik EØitimi iĀbirliØi protokolüne imza törenine katàlan DTSO
BaĀkanà Metin Büyük, Düzce’de sanayicilerin yatàràm yapabileceØi bir
yerin olmadàØànà, fabrikalarda 62 bin
SSK’là çalàĀanàn olduØunu iĀaret ederek “OSB’lerimiz doldu. D-100 saØlà
sollu dolmak üzere. GümüĀova’da sanayi için çalàĀmalaràmàz sürüyor” dedi.
Büyük, birlik ve beraberliØe ihtiyaç
olduØunu söyleyerek “ÇalàĀana iĀ var,
mücadele edene para var. Türkiye’de
ve Düzce’de Āöyle bir sàkàntà var. Açlàk sàkàntàsà yok, çok yeme sàkàntàsà
var. Bizim birlik ve beraberliØe ihtiyacàmàz var” Āeklinde konuĀtu.

ORGANîZE SANAYî GAZETESî

Nükleer’in iĀgücü eØitimi Rusya’dan
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÕ Taner YÕldÕz, Rusya ile
varÕlan yeni mutabakat çerçevesinde nükleer mühendislik e÷itimi
için altÕ yÕllÕk süreçte Rusya’ya gönderilecek ö÷renci sayÕsÕnÕn
toplamda 300’den 600’e, yÕlda ise 75 ö÷renciye çÕktÕ÷ÕnÕ açÕkladÕ.

E

NERJß ve Tabii Kaynaklar Bakanà Taner Yàldàz, Türkiye’nin nükleer enerji
alanànda görev yapacak mühendisler
yetiĀtirmek için yeni projeler hazàrladàØànà
söyledi. Yàldàz, bu yàl 75 öØrenciyi Rusya’ya
göndereceklerini, toplamda gidecek öØrenci sayàsànà ise 300’den 600’e çàkardàklarànà
açàkladà. Aydàn, MuØla ve Denizli illerinin
elektrik daØàtàmànà yapan AYDEM Elektrik
DaØàtàm A.ÿ.’nin dün yapàlan toplantàsànda
konuĀan Bakan Yàldàz, nükleer eØitim için
Rusya’ya gidecek öØrencilere yönelik kontenjan ve baĀvuru Āartlarà hakkànda da bilgi verdi.

5-6 bin öØrenci arasàndan
Yaràndan itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar
BakanlàØà internet sitesinde Āartlaràn açàklanacaØànà ve yeni alàmlaràn baĀlayacaØànà bildiren Yàldàz, Āöyle konuĀtu: “Hemen hemen
5-6 bin öØrenci arasàndan bunu seçiyoruz. Her
türlü sànav ayràntàlarànàn duyurularà yapàlacak.
Üniversitelerin Fen Edebiyat ve Mühendislik
Fakültelerinin matematik derslerinin okutulduØu herhangi bir bölümü dahi bizim nükleer
santralleriyle alakalà görev yapacak mühendislerimiz için yeterli olacak. Geçen seneden
farklà olarak önemli bir katkà ve baĀvuru olacaØà kanaatindeyiz.”

Mühendis ücreti verilecek
Nükleer enerji konusunda Rusya’da eØitim
görecek Türk mühendislerin beĀ yàl eØitim
alàp, bir ila üç yàl arasànda da Rusya’da kendi
alanlaràndaki bir santralde görev yapacaklarànà açàklayan Yàldàz, Āunlarà söyledi: “5-7 yàllàk
bir serüvenden bahsediyoruz. EØitimin sonunda kendi alanlarànda çok ciddi uzmanlar olarak yetiĀmiĀ olacaklar. Kalacak yerlerini, ders
kitaplarànà, burslarànà ve saØlàk sigortalaràna
varàncaya kadar her birisini proje Ņrmamàz
tedarik edecek. Orada herhangi bir Rus mühendisin aldàØà ücreti de kendilerine takdim
edeceØiz.”

ßki bin mühendis
2023 yàlàna kadar nükleer enerji konusundaki hedeņerini yakalamayà amaçladàklarànà
vurgulayan Yàldàz, Āöyle devam etti: “Güney
Kore, 1970-1980’li yàllarda yurtdàĀàna 2 bin
tane mühendis gönderdi. EØitimlerinden sonra
o mühendisleri istihdam etti. Türkiye’nin nükleerdeki geleceØini inĀallah bu genç arkadaĀlaràmàz biz görevleri tevdi ettikçe yerine getirmiĀ olacaklar. 2 bine yakàn mühendisimizi üç
santralimizde istihdam etmiĀ olacaØàz.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÕ
Taner YILDIZ

2023’te iĀletmede olmasà lazàm
Karadeniz’de kurulacak ikinci santral için
müzakerelerin devam ettiØini belirten Bakan
Taner Yàldàz, Āunu söyledi: “Japonya, Güney
Kore, Çin ve Kanadalà Ņrmalarla görüĀmeler
devam ediyor. ßkinci ve üçüncü santrallerin
ülkemize 2023 yàlàna kadar kazandàràlmasà
lazàm.”

Kontenjan iki katàna çàkaràldà
Türkiye’yi nükleer konusunda, “Yüzme
dersleri verilip de havuzu ve denizi olmayan
bir ülkeye” benzeten Bakan Taner Yàldàz, Āöyle konuĀtu: “Kendi mühendislerimizle bunu
yapàlandàracak bir sistem kuruyoruz. BildiØiniz gibi 300’e yakàn bir öØrencimizi mühendis
yetiĀtirmek üzere Rusya Federasyonu’na göndermek için kontenjanàmàz vardà. Bu kontenjan artàràldà, 600’e çàkartàldà.”
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OSTøM Savunma Kümesi
SASAD Yönetiminde
Savunma ve HavacÕlÕk Sanayi ømalatçÕlarÕ Derne÷i’nin (SASAD) 2. Ola÷anüstü Genel Kurulu Savunma
Sanayi MüsteúarÕ Murad Bayar’Õn da katÕlÕmÕyla gerçekleútirildi. Yönetim Kurulu seçiminin de yapÕldÕ÷Õ
Genel Kurul’da OSTøM Savunma ve HavacÕlÕk Kümelenmesi Derne÷i (OSSA) BaúkanÕ Mithat Ertu÷ da SASAD
Yönetim Kurulu’na seçildi. Böylece Türk savunma sanayine alt yüklenici olarak hizmet veren 80 KOBø de
SASAD yönetiminde temsil edilme úansÕ buldu.
KOBß’lerin sektöre katkàsànàn gün geçtikçe artàyor olmasàndan duyduØu mutluluØu da dile getiren Bayar, “Sektörde ana
yükleniciler, alt yükleniciler, üniversiteler bir arada üretebilmeliyiz. Türkiye’nin
neresinde ne kabiliyet varsa arayàp, bulup
projelerimize dâhil etmeliyiz. Unutmamalàyàz ki baĀaràlà projeler ancak böyle
baĀaràlà takàmlaràn iĀbirliØinden doØar”
diye konuĀtu.

S

avunma ve Havacàlàk Sanayi ßmalatçàlarà DerneØi (SASAD) 2.
OlaØanüstü Genel Kurulunu gerçekleĀtirdi. Savunma Sanayi MüsteĀarà
Murad Bayar, Sanayi Hizmetleri MüsteĀar Yardàmcàsà Sedat GüldoØan, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji BakanlàØà Sanayi
Genel Müdürü Süfyan EmiroØlu, OSTßM
OSB BaĀkanà Orhan Aydàn ve SASAD
üyesi Ņrma temsilcilerinin katàldàØà Genel
Kurul’da yeni Yönetim Kurulu seçimi de
yapàldà.
Genel Kurul’un açàlàĀànda konuĀan Savunma Sanayi MüsteĀarà Murad Bayar,
Türkiye’nin dünyada ve bölgesinde artan
rolünün savunma sektörüne ihtiyacà arttàrdàØànà belirtti. Savunma sektörü açàsàndan içinde bulunulan dönemin, sektörün
güvenlik güçlerine nasàl bir yetenek ilave
edildiØinin sorgulandàØà bir süreç olduØuna iĀaret eden Bayar, ‘’Savunma sektö-

KOBß’ler de yönetimde
temsil ediliyor
rünün hedeŅ, güvenlik kuvvetlerinin ihtiyaçlaràna en yüksek seviyede çözümler
üretmektir’’ dedi.
Ülke olarak belli alanlarda ciddi yeteneklerimiz, belli alanlarda da ciddi
eksiklerimiz olduØunun altànà çizen Bayar, Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarànàn
%50’sinin yerel imkanlarla karĀàlanabildiØini ancak bardaØàn yaràsànàn halen boĀ
olduØunun göz önünde bulundurulmasà
gerektiØini söyledi.
Türkiye’nin 2023 yàlànda dünyanàn ilk
10 ekonomisi arasànda yer almayà hedeņediØini anàmsatan Bayar, bunu gerçekleĀtirecek ekonomik çàktàlaràn savunma sektöründen saØlanmasà gerektiØini
vurguladà. Bayar, savunma sektörünün
büyüme ivmesini sürdürdüØünü, sektörün bugünkü ekonomik hacminin 2016
yàlànda iki kat artmasànàn öngörüldüØünü
kaydetti.

Silikon Vadisi Güney Kaliforniya’da San
Francisco Vadi’sinin bir parçasÜ olan San Jose
yan vadisine verilen bir ad. ZamanÜnda bu bölgede yoðun olarak yapÜlan bilimsel çalÜímalar
ve Ar-Ge faaliyetleri neticesinde bulunan silikon
cip ve bu alanda yapÜlan yoðun üretim neticesinde bölge ñngilizce karíÜlÜðÜ “Silicon Valley”
olan Silikon Vadisi adÜnÜ aldÜ.
Vadi’nin bugün dünya üzerinde tanÜnmasÜnda
ve yenlikçi, yüksek katma deðerli küresel deðere
sahip ürünleri ile dünya ekonomisinde yer edinmesinde hiç íüphesiz Standford Üniverisitesi’nin
öðrenci, mezun ve akademisyenlerinin çok büyük payÜ var. Standford çÜkÜílÜ buluí ve inovasyonlar arasÜnda SUN, Cisco, Google, Yahoo,
HP ve IP gibi dev markalarÜ sayabiliriz. Baíta
US News&World Report olmak üzere birçok
listede Standford Üniversitesi dünya üzerindeki
baíarÜlÜ üniversiteler sÜralamasÜnda ilk üç sÜrada
yer alÜyor. Stadford sadece mühendislik deðil,
iíletme, siyaset bilimi, ekonomi, sosyal bilimler,
doða bilimler gibi farklÜ alanlarda yaptÜðÜ çalÜí-

cuneytorkmez@tosyov.org.tr

C

umhurbaíkanÜ Abdullah Gül’ün önümüzdeki hafta çÜkacaðÜ ABD seyahat
programÜ oldukça ilginç. UluslararasÜ
siyaset ve güvenlik konularÜnÜn masaya yatÜrÜlacaðÜ NATO zirvesi ardÜndan SayÜn CumhurbaíkanÜ ABD’nin meíhur Silikon Vadisi’ni
ziyaret edecek. Dünya ekonomisinin inovasyona dayalÜ giriíimlerinin merkezi niteliðindeki
Silikon Vadisi’nin bir Türk CumhurbaíkanÜ
tarafÜndan özellikle ziyaret ediliyor olmasÜ son
derece anlamlÜ. Nedir bu Silikon Vadisi? Silikonun sanayide, tÜpta kullanÜm alanlarÜ ile ilgili bir
sürü íey gelir akla. Ama bir vadiyi silikonlamak
acaba nereden geliyor?

Genel Kurul’da yapàlan seçimde bir
ilk de yaĀandà. OSTßM Savunma ve Havacàlàk Kümelenmesi DerneØi (OSSA)
BaĀkanà Mithat ErtuØ’un da SASAD
Yönetim Kurulu’na seçilmesiyle, savunma sanayine alt yüklenici olarak hizmet
veren KOBß’ler de SASAD Yönetiminde
temsil edilme imkânà buldu.
Aselsan’dan Cengiz Ergeneman’àn
Yönetim Kurulu BaĀkanlàØàna, RMK
Marine’den Kudret Önen’in BaĀkan YardàmcàlàØàna getirildiØi SASAD Yönetim
Kurulu’nda Āu isimler yer aldà: Tuncer Alpata – ALP Havacàlàk, Tayfur Araslà – ßstanbul Denizcilik, ßzzet Artunç – MKEK,
Recep Barut – STM, UØur CoĀkun – Bites Savunma- Muharrem DörtkaĀlà – TAI
– TUSAÿ, Akàn Duman – TEI, Mithat
ErtuØ – OSSA, Ahmet Serdar Görgüç
– OTOKAR, Nail Kurt – FNSS, Selçuk
YaĀar – ROKETSAN.

Silikon ya da çiçek
açan vadiler

Cüneyt ÖRKMEZ

malar ile de hep ilk üç arasÜnda.
CumhurbaíkanÜ Abdullah Gül Silikon Vadisi
temaslarÜnda 100 milyar dolarlÜk deðerle halka
açÜlmaya hazÜrlanan Facebook’u, son verilere
göre piyasa deðeri 530 milyar dolara ulaían
Apple’Ü, deðeri 160 milyon dolar olarak anÜlan
Google’Ü ve kÜsa zamanda 10 milyar dolar deðer
biçilen Twitter’Ü ziyaret edecek. Rakamlar inanÜlmaz. Bu markalarÜ yaratanlar ise daha ilginç.
Çoðu genç giriíimcilerin fikirlerinden ortaya
çÜktÜ. Henüz üniversite sÜralarÜnda, bazen bir
araítÜrma ödevi ile bazen bir garajda bir gurup
çalÜímasÜ ile yeíeren fikirlerle dünyayÜ içine
çeken ürünlere ve markalara dönüítüler.
Silikon Vadisi’nin baíarÜsÜnÜn altÜnda yatan
birçok gerçek var. Akademik çalÜímalarÜn,
araítÜrmalarÜn kalkÜnmaya saðladÜðÜ yararÜ her
zaman sorgulamak gerekiyor. Bilimin kaynaðÜ
sayÜlabilecek üniversitelerin ürettikleri bilgiyi
toplum yararÜna ve geliíime katkÜ saðlayacak
biçimde kullandÜrmasÜ, bilimsel iletiíimin bir

parçasÜ olmasÜ gerekmez mi? ñíte Silikon Vadisi
bu bilimsel iletiíimin yoðun yaíandÜðÜ bir iklime
sahip. Ülkemizde de var olan TeknoparklarÜ
birer Silikon Vadisi gibi deðerlendirebiliriz. BunlarÜn birçoðu üniversite kampüsleri içerisinde yer
alÜyor. Genç nüfus açÜsÜndan Amerika’dan aíaðÜ
kalÜr yanÜmÜz yok. Üniversite sayÜmÜz her ilde bir
üniversite kurulmasÜ ile daha da arttÜ. Kurma,
donatma açÜsÜndan bir eksiðe sahip deðiliz.
Çok daha fazlasÜnÜ da inía edebiliriz. Ama asÜl
önemli olan silikon vadisi, teknopark felsefesini
anlamak olmalÜ. O felsefenin içerisinde yer alan
bilimsel iletiíim ortamÜnÜ saðlayamadÜðÜmÜz
sürece yeterli baíarÜyÜ yakalamak konusunda bu
gün olduðu gibi hep eksik kalÜrÜz. Bu felsefenin
yerleímesi için üniversite yapÜmÜzÜn, eðitim sistemimizin daha çok sorgulanmasÜ gerekiyor.
YÜllarca yeterince yerleítiremediðimiz üniversite-sanayi iíbirliðini de bu çerçevede ele
alabiliriz. SayÜn CumhurbaíkanÜ’nÜn ziyaretine,
yakÜn bir zaman içerisinde milli eðitim sistemimize dahil olacak Fatih Proje’sinin uygulanacak
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Plastik sektörüne
e÷itimli gençler

Türk Plastik Sanayicileri
AraútÕrma, Geliútirme ve E÷itim
VakfÕ (PAGEV), Gebze PAGEV
Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi ile sektörün e÷itimli ara
eleman ihtiyacÕnÕ karúÕlÕyor.
AldÕklarÕ uygulamalÕ e÷itimler
sayesinde mezun olan gençlerin
iúleri de hazÕr.

F

ransa ve ßspanya’yà geçerek 2011
yàlànda Avrupa’nàn 3’üncü büyük
plastik üreticisi konumuna gelen
Türkiye’de, sektörün hàzlà geliĀimi sürerken, nitelikli elemana duyulan ihtiyaç da
o oranda artàyor. Plastik sektörünün temsilcisi PAGEV, eØitime verdiØi destekle
sektörün nitelikli eleman ihtiyacàna yanàt
vermeye çalàĀàyor.
Plastik sektöründe halen 250 bin kiĀi
istihdam ediliyor. Sektörde, her yàl 25
bin yeni nitelikli elemana talep doØuyor.
Plastik üreticilerinin en çok ihtiyaç duyduØu ara eleman konusundaki eksikliØi
gidermek ve eØitimli elemanlaràn sektörde
istihdam edilmesini saØlamak amacàyla
PAGEV tarafàndan açàlan Gebze PAGEV
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 20022003 yàlànda eØitim-öØretime baĀladà.
Kocaeli’de Gebze Plastikçiler Organize
Sanayi Bölgesi’nde aralàksàz olarak 10
yàldàr eØitimine devam eden PAGEV Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Āu an 405
öØrenciye eØitim verirken, bugüne kadar
da 430 mezunu sektöre kazandàrdà. Teorik
eØitimin yanà sàra pratiØe yönelik uygulamalà eØitim imkânà da sunulan okuldan
mezun olan gençler, aldàklarà eØitim sayesinde iĀ bulmakta zorlanmàyor.

olmasÜnÜn da etkisi olduðu söyleniyor. AslÜnda
tüm eðitim sistemimizi Fatih gibi birçok proje ile
gelecekte bilim, teknoloji ve inovasyona dayalÜ
bir kalkÜnma açÜsÜndan ele almalÜyÜz. Özgür
düíünceye, yaratÜcÜlÜða, farklÜlÜklarÜ özümseyebilen ve destekleyen, ekip çalÜímasÜna olanak
saðlayan bir ortama kavuíturmalÜyÜz. KÜsacasÜ
millet olarak uslu çocuk sevmeði bÜrakÜp araítÜran, sorgulayan, teknolojiyi iyi kullandÜðÜ kadar
geliítirmeye de yatkÜn bir nesil için kollarÜ sÜvamalÜyÜz.
Geçen gün çocuk parkÜnda çocuðu ile konuían bir kadÜn dikkatimi çekti. Çocuk kaydÜraða
çÜktÜðÜnda kadÜn birden baðÜrdÜ. Dur sakÜn
kayma! Çocuk íaíkÜn öylece bakarken, kaydÜrakta böcek var seni ÜsÜrÜr diye ekledi kadÜn.
KalkÜp baktÜðÜmda kaydÜrakta böcek olmadÜðÜnÜ
gördüm ve bunu kadÜna söyledim. KadÜn çocuðunun üzerini kirletmemesi için bunu yaptÜðÜnÜ
söyledi. Çocuðun durumu garipti. Gördüðü mü
yoksa annesinin söylediði miydi doðru olan?
Bazen gördüðümüze bile inanamÜyorsak ve birileri bunu bize özellikle yapÜyorsa yenilik üretme
konusunda pek de íanslÜ olamayÜz. CumhurbaíkanÜmÜz Silikon Vadisi’nde, bu ziyaret çok
anlamlÜ. Bizim de San Francisco gibi vadilere,
derelere sahip birçok ilimiz, bölgemiz var. Mevsim bahar ve gelecek baharlarda vadilerimizde
bugün açan çiçeklerin yanÜnda dünyanÜn dokunacaðÜ teknoloji ürünlerinin tomurcuklarÜnÜn
çiçek açmasÜnÜ arzu etsek çok mu ütopik düíünmüí oluruz? Çiçek demiíken bu ay Anneler
Günü’nü kutladÜk, bakarsÜnÜz bir baíka bahara
annemize ülkemizde üretilen iphon benzeri ileri
teknoloji bir ürünü hediye olarak seçeriz. Hatta
belki bu yazÜ bu kez onun ekranÜndan okunur.

6

MAYIS 2012

ORGANîZE SANAYî GAZETESî

Kauçuk sanayicilerinden
öØrencilere iĀ sözü
OSTøM ve øvedik Organize Sanayi Bölgeleri’nde faaliyet
gösteren kauçuk ve plastik sanayicileri Gazi Üniversitesi
OSTøM Meslek Yüksekokulu Kauçuk ve Plastik Bölümü
ö÷rencileri ile bir araya geldi. Sektör temsilcileri buluúmada
gençlere “iúiniz hazÕr” mesajÕ verdi.

O

STßM ve ßvedik Organize Sanayi
Bölgeleri’nde faaliyet gösteren kauçuk ve plastik sektörü sanayicileri
Gazi Üniversitesi OSTßM Meslek Yüksekokulu Kauçuk ve Plastik Bölümü öØrencileri
ile bir araya geldi. Sektörün Türkiye’deki
durumu ve geleceØi hakkànda öØrenc ilerle
sohbet eden heyet, gençlere alandaki kaliŅye
eleman ihtiyacà hakkànda da bilgi verdi.
ASO plastik ve Kauçuk Komitesi BaĀkanà
Mustafa Korkmaz, ASO Meclis Üyeleri Akman Karakülah ve Turan DeØirmenci, Ankara Plastik Sanayicileri DerneØi BaĀkanà Necmi Atalay, Gazi Üniversitesi OSTßM MYO
Müdürü Doç. Dr. Behçet Gülenç ve OSTßM
ve ßvedik Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerinin katàldàØà toplantàda konuĀmacàlar
öØrencilere kauçuk ve plastik sektörünün
ülkemizdeki durumu hakkànda bilgi verdiler.
Firmalaràndaki staj olanaklaràndan da bah-

seden sanayiciler, Gazi Üniversitesi OSTßM
MYO ile sürekli irtibat halinde olduklarànà
ve eØitim kalitesine son derece güvendiklerini belirttiler. GeliĀen teknoloji ile ihtiyaç
duyulan yeni teknoloji laboratuarlaràn, atölyelerin kurulmasà için de her zaman okula
destek vermeye hazàr olduklarànà belirten sanayiciler, buradan mezun olan öØrencilerin
kesinlikle iĀsiz kalmak gibi bir korku taĀàmamalarà gerektiØinin altànà özellikle çizdiler.
Sektörün kaliŅye, eØitimli ara elemana her
zaman ihtiyaç duyduØunu belirten sanayiciler, bugün bu ihtiyacàn, bölümün Āu anki
öØrenci mevcudunun daha üstünde olduØunu, dolayàsàyla bu bölümden mezun olacak
öØrencilerin kesinlikle iĀ bulma sorunu yaĀamayacaklarànà, hatta bazà son sànàf öØrencilerinin Āimdiden Ņrmalar tarafàndan paylaĀàldàØànà söylediler.

Microsoft Türkiye KOBø’leri
bilgilendirecek
Microsoft Türkiye, Anadolu’da belirledi÷i 10 ildeki
KOBø’leri bulunduklarÕ úehirde ziyaret ederek, onlara bilgi
teknolojileri alanÕnda günümüzde yaúanan yeni geliúmeler
ve bu teknolojilerin úirketlerine sa÷layaca÷Õ katma de÷ere
iliúkin bilgiler veriyor.

M

icrosoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, Āirket olarak
Türkiye’nin büyümesinin sürdürülebilirliØi konusunda devamlà kafa
yorduklarànà ve Türkiye ekonomisinin lokomotiŅ olan KOBß’leri güçlendirmenin
Türkiye ekonomisini güçlendirmek anlamàna geldiØini gördüklerini vurguladà. Bu
sebeple Anadolu’da belirledikleri 10 ilde
KOBß buluĀmalarà düzenleyeceklerini söyleyen Özmen, bu buluĀmalar ile KOBß’leri
bilgi teknolojileriyle buluĀturacaklarànà belirtti.
Özmen, Türkiye’nin Āu anda çok güzel
bir büyümeden geçtiØini dile getirerek, bu
büyümeyi sürdürebilmesi için büyümenin, Brezilya, Rusya, Çin gibi ülkelerle
aynà kademede gitmesi gerektiØini vurguladà. Bugün bu ülkelere bakàldàØà zaman
Türkiye’nin KOBß tarafànda zayàf kaldàØàna
iĀaret eden Özmen, Türkiye’de KOBß’lerin
yüzde 77 istihdam saØladàØànà, ekonomiye katkàlarànàn yüzde 23 olduØunu ancak
ßngiltere’de KOBß’lerin yine aynà istihdamà
saØlayàp, ekonomiye katkàlarànàn yüzde 63
olduØunu anlattà.
Özmen, Türk ekonomisinin lokomotiŅ
KOBß’leri biliĀim teknolojilerinin iĀ sonuçlaràna katkàsà ve rekabet avantajà elde
etme konusunda bilgilendirmek üzere
Anadolu’da tura çàktàklarànà bildirerek,
sözlerini Āöyle sürdürdü: “Türkiye’nin dünyanàn 10 büyük ekonomisi arasàna girebilmesi için KOBß’lerin biliĀime odaklanmasà
gerektiØine inanàyoruz. Bu nedenle büyümekte olan Āirketlere biliĀimin gücünden
yararlanarak uluslararasà rekabette yeni
ve önde olabilecekleri teknolojileri tanàtmak için ‘Gelecekle BuluĀma’ seminerleri
düzenliyoruz. Microsoft Türkiye olarak

acortu@hotmail.com

S

PK son yÜllarda önemli düzenlemeler
yapÜyor. Bu düzenlemelerle sermaye
piyasalarÜ daha da çeíitleniyor ve genií bir íirket profiline hitap eder hale geliyor.
Bizim íirketimiz de bu düzenlemelerden
nasiplendi ve 10 MayÜs itibariyle hisse senetlerimiz ñMKB’de iílem görmeye baíladÜ.
Ostim’li olanlar yakÜndan tanÜsa da tanÜmayanlar için Ostim Sanayi Bölgesi ve
Ostim YatÜrÜm A.ì. hakkÜnda kÜsaca bilgi
vermeliyim. 1967 yÜlÜnda kurulan Ostim
Kooperatifi bugün Ostim Organize Sanayi
Bölgesi olarak bilinen sanayi íehrini kuruyor. Yani bugün dünya çapÜnda bir sanayi
bölgesi olan Ostim’i baílatan 2000’e yakÜn
kooperatif üyesinin alÜn teridir. Bu üyeler bir
sanayi bölgesini kurmakla kalmÜyor, kooperatifin gayrimenkullerini aktife koyarak bir
de Ostim YatÜrÜm íirketini kuruyorlar. Bu íirkete Ostim’e faydalÜ iíler yapma, Ostim’deki
küçük iíletmelere ií bulma, proje üretme,
KOBñ’leri dÜí dünyaya taíÜma gibi bölgesel
kalkÜnma odaklÜ bir misyon yüklüyorlar.
Hatta taaa o yÜllarda adeta Arap baharÜnÜ
öngörerek bölgemizin ismini Ortadoðu Sanayi ve Ticaret Merkezi’nin kÜsaltmasÜ olan
OSTñM koyuyorlar.
Ostim ilginç bir bölge… Birkaç kiíilik
firmalarÜn dünya çapÜnda projeler ürettikleri bir kaynak… Elinde projesi olanÜn
diðer imalathaneleri kullanarak hiç yatÜrÜm
yapmadan projesini hayata geçirdiði bir

Ostim YatÜrÜm. A.ì.’nin
hisse senetleri borsa’da

Abdullah ÇÖRTÜ
entegrasyon merkezi… ñí sürecinde çözüm
ortaðÜnÜn hemen yanÜnda olmasÜndan dolayÜ stok ve tedarik maliyetlerinin minimum
olduðu dinamik tedarik merkezi… Ölçek
ekonomilerinden dolayÜ dezavantajlÜ olan
küçük imalatçÜlarÜn bu dezavantajlarÜnÜ ortadan kaldÜracak ve onlarÜ büyük iíletmelerle
rekabet eder hale getirecek mekanizmalarÜn
bulunduðu bir sanal fabrika… Küçük olmak
gerektiðinde küçük olmanÜn avantajÜnÜ, büyük olmak gerektiðinde büyük olmanÜn artÜ
deðerini kullanan bir esnek model… En alt
çalÜíanÜn bile bir gün kendi iíini kurmanÜn
hayalinde olduðu doðal bir müteíebbis kuluçka merkezi… Bu arada küçük kalmanÜn
kader olmadÜðÜ, büyümek isteyenin önünün
açÜk olduðu bir sanayi ortamÜ… Böylece
sanayileímenin odak noktasÜ haline gelen
canlÜ, dinamik, yaíayan bir sanayi sistemi…

Ostim bölgesi KOBñ’leriyle ve çok ortaklÜ
íirketleriyle sermaye piyasasÜyla tanÜíÜyor.
SPK’nÜn önce GñP (Geliíen ñílemler PiyasasÜ), sonra da SñP (Serbest ñílemler Platformu) ile íirketleri ölçek olarak ya da ortaklÜk
yapÜsÜ olarak deðerlendirip, onlarÜ sermaye
piyasalarÜna açmasÜ bu íirketler için büyük
avantajlar sunuyor. Ancak doðal olarak
uygulamanÜn bazÜ sÜkÜntÜlarÜ da yok deðil. En
önemli sÜkÜntÜ yükümlülükler. Bu yükümlülüklere bürokrasi demeye dilim varmÜyor.
Çünkü haksÜz rekabeti önlemek, normal
yatÜrÜmcÜyÜ korumak, haksÜz kazancÜn önüne
geçmek için sistem íirket çalÜíanlarÜna ciddi
yükümlülükler getiriyor.

Anadolu’da belirlediØimiz 10 ildeki KOBß’leri bulunduklarà Āehirde ziyaret ediyor,
onlara bilgi teknolojileri alanànda günümüzde yaĀanan yeni geliĀmeler ve bu teknolojilerin Āirketlerine saØlayacaØà katma
deØere iliĀkin bilgiler veriyoruz.
Bursa, Ankara, ßzmir, Konya, Antalya,
Antep, EskiĀehir, Samsun, Kayseri ve Adana olarak belirlediØimiz bu 10 Āehri özellikle elektrik tüketimlerine, aslànda üretim
güçlerine göre seçtik. HedeŅmiz biliĀim
teknolojileri sayesinde en hàzlà geliĀimin
saØlanacaØàna inandàØàmàz bu Āehirlerdeki
KOBß’ler arasànda biliĀim ile rekabet güçlerini nasàl artàrabilecekleri konusunda bir
farkàndalàk yaratmak.”
Hedef 1 milyon KOBß’ye ulaĀmak
Tamer Özmen, Microsoft Türkiye olarak
hedeņerini iĀletmelere biliĀimi kullanarak
nasàl daha çok gelirlerini artàracaklarànà
anlatmak olduØunu dile getirerek, geçen ay
içerisinde hem Konya hem de ßzmir’deki
KOBß’lerle buluĀtuklarànà, yakàn bir tarihte
ise Antalya’daki KOBß’ler ile bir araya geleceklerini kaydetti.
Halihazàrda belirli bir potansiyele sahip
olduØuna inandàklarà bu illerdeki iĀletmelere biliĀim ile büyük bir ivme kandàrabileceklerine inandàklarànà aktaran Özmen,
“Bize bu hedeŅmize ulaĀmamàzda yanàmàzda yer alan pek çok iĀ ortaØàmàz da yardàmcà olacak. Bizim ulaĀamadàØàmàz noktalarda onlar daha fazla iĀletmeye ulaĀacak.
Amacàmàz iĀ ortaklaràmàzàn da desteØiyle
1 milyon KOBß’ye ulaĀmak ve biliĀimin
gücü ile onlaràn yeni ve önde olabilmelerini
saØlamak” dedi.

kimseyi rahatsÜz etmiyor. Ömründe hÜrsÜzlÜk
yapmayan, kul hakkÜndan çok korkan insanlarÜn hisse senedi alÜm satÜmÜnda kural kaide
tanÜmamasÜ ve haber peíinde koímasÜ anlaíÜlÜr gibi deðil. OrtaklarÜmÜzÜn hisse senedimizi satalÜm mÜ? Kaçtan satalÜm? Ne zaman
satalÜm? ñíler nasÜl gidiyor? Yeni projeler var
mÜ? Gibi sorularÜna karíÜlÜk suskun kalmamÜzÜ anlamÜyorlar. Kap (kamuyu aydÜnlatma
platformu) gibi uygulamalarÜn genií kitleler
tarafÜndan bilinmesi ve kullanÜlmasÜ gerekiyor. Bence bu platform yakÜn ilgililer dÜíÜnda
çok bilinen bir platform deðil.

Bu arada hisse senetleri serbest iílem
platformunda iílem görecek íirketin çalÜíanÜ
olarak bu uygulamanÜn íirketimize fon saðlamayacaðÜnÜ belirtmek isterim. Bu anlamda
KOBñ’lerin yararlandÜðÜ Geliíen ñílemler PiyasasÜ ile çok ortaklÜ íirketlerin yararlandÜðÜ
Serbest ñílemler Platformunun tam zÜt olmasÜ
da herhalde bu pazarlarÜn açÜlma felsefesi
gereði olsa gerek. Biri (GñP) sadece íirketi
düíünüp ortaða hiçbir fayda saðlamazken,
diðeri (SñP) sadece ortaðÜ düíünüp íirkete
hiç
fayda (fon giriíi anlamÜnda) saðlamÜyor.
Bu vesileyle acÜ bir gerçeði dile getirmemiz
Son
olarak çok ortaklÜ íirketiyle SñP’le tanÜlazÜm. HaksÜz kazanç konusunda hiç hassas
deðiliz. Mesela özel bir haber alarak hisse se- ían OSTñM’in, KOBñ’leriyle GñP’le buluímanedi fiyatÜndaki deðiíiklikten para kazanmak sÜnÜ temenni ediyorum.
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OSTñM YatÜrÜm Borsa’da “Gong”u çaldÜ

KOBñ’lerin Temsilcisi ArtÜk Borsa’da
Küçük sanayi sitesi yapÕ kooperati¿nden çok ortaklÕ bir úirkete dönüúen OSTøM Endüstriyel
YatÕrÕmlar ve øúletme A.ù. øMKB Serbest øúlem Platformu’nda (SøP) iúlem gören ilk ¿rma oldu. OSTøM
YatÕrÕm’Õn SøP’de iúlem görmeye baúlamasÕyla OSTøM KOBø’leri de Borsa’da temsil edilmeye baúladÕ.

K

üçük sanayi sitesi yapà kooperatiŅnden çok ortaklà bir Āirkete dönüĀen OSTßM Endüstriyel Yatàràmlar ve ßĀletme A.ÿ. ßMKB Serbest ßĀlem
Platformu’nda iĀlem gören ilk Ņrma oldu. ßlk
iĀlem sebebiyle düzenlenen “Gong Töreni”ne
Ostim Endüstriyel Yatàràmlar ve ßĀletme A.ÿ.
Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn ve
Ņrma yöneticileri, SPK 2.BaĀkanà Emir Özer,
ßMKB BaĀkan Yardàmcàsà Aydàn Seyman ve
ßMKB çalàĀanlarà katàldà.
Gong töreninde konuĀan Ostim Endüstriyel
Yatàràmlar ve ßĀletme A.ÿ Yönetim Kurulu
BaĀkanà Orhan Aydàn 1967 yàlànda kurulmuĀ
ve vizyon olarak kendisine Orta DoØu Sanayi
ve Ticaret Merkezi ismini koymuĀ bir küçük
sanayi sitesi yapà kooperatiŅnden çok ortaklà
bir Āirkete dönüĀmüĀ Ostim Yatàràm’àn bugün

borsa’da iĀlem görmesi nedeniyle duyduØu
mutluluØu dile getirdi. “Bu mutluluØumuzu
paylaĀmak üzere bir aradayàz” diyen Aydàn
Āirket hakkànda Āunlarà söyledi: “ÿirketimizin
kuruluĀu 1967 yàlàna dayanàyor. Daha sonra
2000 civarànda ortaØàmàzla beraber bir kooperatiften bir Āirkete dönüĀüyoruz. Aynà zamanda bulunduØumuz bölgede beĀ bin iĀletmenin
bulunduØu bir OSB’yi temsil ediyoruz. BeĀ
bin KOBß’nin bulunduØu ve bütün dünyaya
ürün satàlan bir bölgede bulunuyoruz. OSTßM
sadece küçük iĀletmelerin bulunduØu bir yer
deØil, bu küçük iĀletmelerin bir araya gelerek
sinerji oluĀturabildikleri, sistem entegrasyonu yapabildikleri bir bölgeden bahsediyoruz.
Aynà zamanda bölgemizde savunma ve havacàlàk, medikal, iĀ ve inĀaat makineleri ve yenilenebilir enerji konularànda da bölgemiz bir

odak noktasàdàr. Yeniliklerin takip edildiØi,
kümelenme çalàĀmalarànàn yapàldàØà bir bölgedir. ÿirketimizin böyle avantajlà bir bölgede
faaliyet gösteriyor olmasànàn yatàràmcàlaràn
ilgisini çekeceØine inanàyoruz.”
Uzun zamandàr bu çok ortaklà Āirketin
borsaya açàlmasànà hayal ettiklerini belirten
Aydàn sözlerini Āöyle sürdürdü: “ßMKB’nin
ve Sermaye Piyasasà Kurulu’muzun katkàlaràyla bugün biz de sizlerle birlikteyiz. Bize
bu süreçlerde katkà veren kurumlaràmàza çok
teĀekkür ediyoruz. Çok deØerli ßMKB yöneticilerine bize yol gösterdikleri için teĀekkür
ediyoruz. Bizim daha ileri noktalara ulaĀmak,
daha büyük projelere imza atmak üzere hayallerimiz var. Bölgemizdeki Ņrmalaràn katkàlaràyla Āirketimizi çok iyi yerlere getirmeyi
hedeņiyoruz. OSTßM olarak bunu yapabile-

OSTñM YATIRIM A.ì.
BaĀlangàçta, kendi mal varlàØànà kiralayarak ve arsalarà üzerine iĀyerleri inĀaatlarà
yaparak ticari faaliyetine baĀlayan Ostim
Endüstriyel Yatàràmlar ve ßĀletme A.ÿ.,
zamanla Ostim içinde ve dàĀànda alt yapà,
üst yapà, ticaret merkezi, inĀasà ve anahtar
teslimi endüstriyel tesis kurulumu konusunda birçok projeye imza atmàĀtàr. Kendi
mülkiyetinde bulunan iĀ merkezi, imalat
merkezi, ticaret merkezi ve farklà konulardaki hizmet merkezlerinden kira geliri elde
etmekte ve kendi gayrimenkullerini yönetmektedir.
ÿirket, ayràca Ostim Organize Sanayi
Bölgesi’nde faaliyet gösteren 5.000 KOBß
arasànda dinamik bir iĀbirliØi meydana
getirmek, bu Ņrmalaràn ürettiØi mal ve
hizmetleri iç ve dàĀ pazarlara satarak Ņr-

ceØimize inanàyoruz. Öncelikle üyelerimize
ve bölgemizdeki tüm iĀletmelerimize hayàrlà
olmasànà diliyorum.”
Törende konuĀan SPK 2. BaĀkanà Emin
Özer ise Serbest ßĀlem Platformu (SßP) hakkànda bilgi verdi. SßP’in ilk Āirketi olarak
iĀleme giren OSTßM Yatàràm’àn halka açàk
300 Āirket arasànda borsada iĀlem yapabilecek yeterliliØe sahip olduØu tespit edilen 84
Ņrmadan, MKK’da kayda alma iĀlemlerini ve
gerekli yükümlülükleri ilk tamamlayan Āirket
olduØunu söyleyen Özer, bu sebeple SßP’de
iĀlem gören ilk Āirketin OSTßM Yatàràm olduØunu belirtti.
Törenin son konuĀmacàsà ßMKB BaĀkan
Yardàmcàsà Aydàn Seyman ise Āirket hakkànda Āu bilgileri verdi: “Bugün serbest iĀlem
platformu için ilk Āirketimizi kabul etme noktasàndayàz. 3 Haziran 2011’de SPK kararàyla
baĀlayan süreç bugün ilk meyvesini verecek.
84 tane SPK’da kaydà bulunan Āirketten en
hàzlàsà OSTßM oldu. 16.2 milyon lira sermayeli B Grubu paylaràn iĀlem göreceØi serbest
iĀlem platformunda OSTßM’in 1760 tane
ortaØà iĀlem yapabilecek. KooperatiŅn gayrimenkullerinin aktife konularak 1998 yàlànda
kurulan Āirket, Āu anda 5 iĀtirak, 2 baØlà ortaklàk ve 2 dolaylà iĀtiraki ile bugün sermaye
piyasalaràmàza girmekte. ÿirketin kuruluĀ
amacà geniĀ bir faaliyet alanànda olup son 3
yàl itibaràyla inĀaat, proje ortaklàklarà ve ihracat üzerine yoØunlaĀmakta.”
KonuĀmalaràn ardàndan OSTßM Endüstriyel Yatàràmlar ve ßĀletme A.ÿ. Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn, SPK 2. BaĀkanà
Emir Özer, ßMKB BaĀkan Yardàmcàsà Aydàn
Seyman ve Ostim Yatàràm Yöneticileri hep
birlikte iĀlemleri baĀlatan Gong’u çaldàlar.
malaràn iĀ hacmini arttàrmak çabasà içinde
proje tabanlà yönetim anlayàĀà ile faaliyet
göstermektedir. Projeleri sistem entegrasyonu yaklaĀàmàyla yöneten Āirket birden
fazla KOBß’yi bir araya getirerek sinerji
oluĀturmaktadàr.
ÿirketin enerji, imalat, turizm, dàĀ ticaret
gibi farklà sektörlerde beĀ iĀtirak, iki baØlà
ortaklàk ve iki dolaylà iĀtiraki bulunmaktadàr. Bünyesinde oluĀturduØu dàĀ ticaret
ekipleriyle önceden belirlenen ürün gruplarànda birçok ülkeye ihracat yapmaktadàr.
2011 yàlànda 20 ülkeye 13 milyon dolaràn
üzerinde ihracat yapàlmàĀtàr. Irak’ta Āubesi
bulunan ÿirket, Irak pazarànda anahtar teslim tesis kurarak, bazà resmi kuruluĀlaràn
tek tedarikçisi olarak, ihalelere katàlarak
Irak pazarànda yoØun bir çalàĀma yürütmektedir.

12

MAYIS 2012

ORGANîZE SANAYî GAZETESî

OSTøM Kümelenme’de de örnek oluyor
OSTøM Organize Sanayi Bölgesi, bölgesel kalkÕnma modelleri içinde adÕ sÕk sÕk geçmeye baúlayan “Kümelenme”
çalÕúmalarÕyla da örnek oluyor. Büyükbaú hayvancÕlÕk alanÕnda Kastamonu Üniversitesi önderli÷inde kümelenme çalÕúmalarÕ
baúlatan Kastamonulu bir grup üretici OSTøM OSB’yi ziyaret ederek, kümelenme çalÕúmalarÕ hakkÕnda bilgi aldÕ.

G

ünümüzde bölgesel kalkànma modelleri
arasànda adà sàk sàk geçmeye baĀlayan
“Kümelenme” kavramànà, bünyesinde
oluĀturduØu 4 farklà sektördeki kümelenme çalàĀmalaràyla baĀaràlà bir Āekilde yürüten OSTßM
Organize Sanayi Bölgesi, bu alanda birçok farklà
sektöre ve bölgeye örnek olmaya devam ediyor.
OSTßM OSB bünyesinde yürütülen kümelenme
çalàĀmalarà hakkànda bilgi almak ve kendi çalàĀmalarà konusunda destek istemek üzere birçok
heyet OSTßM OSB yönetimini ziyaret ediyor.
Son olarak büyükbaĀ hayvancàlàk alanànda Kastamonu Üniversitesi önderliØinde kümelenme
çalàĀmalarà baĀlatan Kastamonulu bir grup üretici
OSTßM OSB’yi ziyaret ederek, kümelenme çalàĀmalarà hakkànda bilgi aldà. Kastamonu Üniversitesi ßktisadi ve ßdari Bilimler Fakültesi Dekanà
YaĀar AktaĀ’àn da aralarànda bulunduØu heyeti
OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn, Bölge Müdürü Adem Aràcà ve kümelenme konusuna birçok
platformda önderlik eden Çankaya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç aØàrladà.
Toplantànàn ilk konuĀmasànà yapan ve 2010
yàlà haziran ayànda büyükbaĀ hayvancàlàkla ilgili kümelenme çalàĀmalaràna baĀladàklarànà, bu
süreçte birçok toplantà düzenlediklerini belirten
Kastamonu Üniversitesi ßktisadi ve ßdari Bilimler Fakültesi Dekanà YaĀar AktaĀ, Türkiye’de
büyükbaĀ hayvancàlàkla ilgili birçok yerde birçok
giriĀim olduØunu fakat henüz kümelenmenin
gerçekleĀmediØini söyledi. Kendilerinin bunu
gerçekleĀtirmek konusunda çok istekli olduklarànà söyleyen AktaĀ, “Hayvancàlàk konusunu
seçmemizin temel nedenlerinden biri Kastamonu
ekonomisinde taràm ve hayvancàlàØàn özellikle
çok önemli yeri olmasàdàr. Ziraat odamàz ve alanàmàzla ilgili sivil toplum kuruluĀlarànàn bizlere
verdiØi desteØin de çalàĀmamàzà baĀlatmamàzda
çok büyük etkisi oldu” dedi.
ÿu anda kümenin kuruluĀ aĀamasàna geldiØini belirten AktaĀ, tüzük oluĀtururken de OSTßM
Kümelerinin tüzüklerini örnek aldàklarànà söyledi.
Örgütlenme biçiminin de yine OSTßM’de olduØu
gibi dernek Āeklinde olacaØànà söyleyen AktaĀ;

“Buradan almak istediØimiz bilgi Āu, biz kümelenmenin baĀlangàcàndayàz, her ne kadar toplantàlar yapàp kümelenmenin ne olduØunu tartàĀmàĀ,
konuĀmuĀ olsak da birçok eksiØimiz var. KuruluĀ
aĀamasànda nelere dikkat etmemiz gerekli, hangi
adàmlarà atmalàyàz, nasàl atmalàyàz ve üye sayàsà
ne kadar olmalà, üyelerimizde belli kriterlere dikkat etmeli miyiz gibi birçok soru var kafamàzda.
Yani kümelenme kavramànàn detaylaràyla ne
anlama geldiØini öØrenmek için geldik. Bize bu
yönde verebileceØiniz yararlà, yönlendirici bilgiler bizim bundan sonra atacaØàmàz adàmlarà doØru
atmamàzà saØlayacak” diye konuĀtu.
“ßĀ birliØi, güç birliØi”
OSTßM’in genel mantàØàdàr
Bugüne kadar yapàlan çalàĀmalar sayesinde bir
bilgi birikimi oluĀturduklarànà ve bunu paylaĀmaktan da keyif duyduklarànà söyleyen OSTßM
OSB BaĀkanà Orhan Aydàn ise, bu süreçte ihtiyaçlarà olan en önemli Āeyin yapàlacak iĀe inanmak olduØunu söyledi. “Böyle bir birlikteliØin
önünde duracak hiçbir engel yoktur” diyen Aydàn; “Bu kadar insan aynà konu için gönül birliØi
yapmàĀ, emek vermeye baĀlamàĀ ve inanmàĀsa,
bu kümenin hayata geçmesinin önünde hiçbir
Āey duramaz. Tam inanmàĀlàk haliyle bir iĀe baĀlarsanàz o iĀten sonuç almamanàz imkânsàzdàr.

OSTßM’in genel mantàØà da iĀ birliØi güç birliØi
ilkesidir. Bizler burada OSTßM olarak bir Āeyler
baĀarabildiysek, devraldàØàmàz deØerlere artàlar
katabildiysek bu tür iĀbirliØi çalàĀmalaràna çok
Āey borçluyuz. Kümelenmenin özü de budur. KiĀi
tek baĀànaysa bulunduØu ortamda sözünü dinletmesi, bir gruba dahilken dinletmesinden daha
zordur. Kümelenme size birlikte olmanàn gücünü
katacak” diye konuĀtu.
Kümelenmenin bireysel deØil bölgesel, toplumsal ve ülke çàkarlarànà göz önünde bulunduran bir
kalkànma modeli olduØunu söyleyen Aydàn kendi bölgelerindeki sürecin baĀlangàcà hakkànda da
Āunlarà söyledi: “Bizler sürecin baĀànda bölgemizi
nasàl daha rekabetçi yapabiliriz, Ņrmalaràmàza nasàl bir katkà saØlayabiliriz, OSTßM’deki Ņrmalarà
nasàl bir araya getirip uluslar arasà pazarlara nasàl
taĀàyabiliriz, buradaki sorunlaràmàzà kamuya nasàl iletebiliriz gibi sorularla yola çàktàk, çünkü bu
Ņrmalaràmàzàn kalkànmasà ülkemizin kalkànmasà
demektir. Bu sorularàmàzàn hepsini kümelenme
modeliyle aĀmaya çalàĀàyoruz. Sizler bireysel olarak kapàlarà çaldàØànàzda derdinizi dinletemezken,
bir araya geldiØinizde sesiniz çok daha yüksek
çàkàyor ve birileri mutlaka duyuyor. Bir sektörde
çalàĀan insanlar bir araya gelip, kendilerine bazà
hedeņer koyup, bölgelerinin geliĀmesi için bazà
çalàĀmalar yaptàklarànda sizi dinlemeye baĀlàyorlar. O zaman sizin söyledikleriniz, yaptàklarànàz
çok daha anlamlà hale geliyor.”

“Önce basit problemleri çözün”
Kümelenme çalàĀmalarànàn nasàl süreçlerden
geçmesi gerektiØi konusunda bilgi veren Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç ise bu süreçte öncelikle sabàrlà ve
kararlà olmak gerektiØini vurguladà. Aynà sektörden ekmek yiyen insanlarà beraber daha rekabetçi
olmak konusunda ikna etmenin çok zor olduØunu bildiØini söyleyen Güvenç; “Bu iĀin formülü
önce basit sorunlarà çözerek iĀe baĀlamaktàr. Bu
Āekilde kiĀilerin kümeye inancànà saØlarsànàz. Bir
Āeylerin çözümlendiØini gören kiĀinin kümeye
inancà artar, katàlma isteØi artar” dedi.
“Bir araya geldiØinizde gücünüz kat kat artacaktàr” diyen Güvenç Āöyle konuĀtu: “Kümelenmenin saØlam olmasà gereken 3 ayaØà vardàr.
Bunlar; üretici, yerel yönetim ve üniversitedir.
GördüØüm kadaràyla burada 2 ayak zaten hazàr ve istekli. Üreticilerimiz yanàna Kastamonu
Üniversitemizi alàp gelmiĀler. Bu noktada eØer
yerek yönetiminiz de sizlere destek oluyorsa
iĀiniz kolay demektir. Çünkü belediye o bölgenin en önemli gücüdür. Bir ürün alacaØà zaman
durup kendi iline bakmalàdàr. Benim ilimde bu
var mà? diye sormalà, yerelden temin etmeye
çalàĀmalàdàr. “

, ithalattan ihracata…
Kuruldu÷u 1994 yÕlÕndan 2001 yÕlÕna kadar bayilik faaliyetlerini sürdürüp
, 2001 yÕlÕndan 2004 yÕlÕna kadar Çin’den makine ithal ettikten sonra, 2004
yÕlÕndan buyana VøBROMAK markasÕ ile yerli üretime geçen Vibromak Yüzey øúlem
Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Ltd.ùti., bugünlerde zamanÕnda ithalat yaptÕ÷Õ Çin’e
makine ihraç etmenin gururunu yaúÕyor. ùirket Müdürü Aygün Cabar, “øhracat
yapma sevincimiz Çin’e ihracat yaptÕ÷ÕmÕz için ikiye katlanÕyor” diye konuútu.

V

ibromak Yüzey ßĀlem Teknolojileri
Sanayi Ve Ticaret Ltd.ÿti. 17 yàllàk
sektör bilgi birikimiyle Ankara merkez ve ßstanbul ßkitelli ßpkas Sanayi Sitesi’ndeki Āubeleriyle yüzey iĀlem sektöründe
hizmet vermeye devam ediyor. Vibrasyon
makinesi imalatànda Ar-Ge çalàĀmalaràna
önem veren ISO 9001-2008 kalite yönetim
belgesine sahip olan Ņrma, bugünlerde ayrà
bir mutluluk yaĀàyor.

Birzamanlar Çin’den makine ithal eden
Vibromak, bugünlerde zamanànda ithalat
yaptàØà Çin’e makine ihraç etmenin gururunu yaĀàyor. Konuyla ilgili görüĀtüØümüz
ÿirket Müdürü Aygün Cabar, yatàràmlaràmàzà
tamamlayàp yerli üretime geçtikten sonra en
çok karĀàlaĀtàklarà problemin rakipleri tarafàndan sürekli gündeme getirilen “ Çin malà
satàyorlar ” sözleri olduØunu ve bu sebeple
büyük haksàz rekabet yaĀadàklarànà ve müĀterilerine yàlmadan
VßBROMAK’àn
yerli üretim yaptàØànà anlattàklarànà söyledi.
Bu sürecin devamànda gerek yerli makine kalitesi ve kendine özgü geliĀtirdiØi yüzey iĀlem
teknikleri ,gerekse deØerli müĀterilerinin ver-

miĀ olduØu destek ve güven sayesinde yavaĀ
yavaĀ pazar payànà büyütmeye baĀladà.Bugün
MKE Gazi ŅĀek Fabrikasà,NiØde Bor Ana
Tamir Fabrikasà,TTK,ßzeltaĀ El Aletleri gibi
yüzlerce kamu ve özel sanayi kuruluĀunda
VßBROMAK yüzey ßĀlem makinalarànàn ve
yüzey iĀlem tekniklerinin baĀaràlà bir Āekilde
ve yüksek müĀteri memnuniyeti ile kullanàldàØànà ifade eden Aygün Cabar,en çok önem
verdikleri konunun satàĀ sonrasà hizmet ve
müĀteri memnuniyeti olduØunu söyledi. Bu
arada da ihracata baĀladàklarànà ifade eden
cabar, Almanya, Tunus, Ukrayna, Suriye,
Pakistan,Hindistan gibi ülkelere ihracat yaptàklarànà, bu sene de Çin’e ihracat baØlantàsà
kurduklarànà ilk parti mal teslimatànà mayàs
ayà baĀànda yaptàklarànà ve Çin’e makine ihrac etmenin , bizim için ve ülkemiz için çok
önemli ve çok anlamlà olduØunu söyledi.
Cabar sözlerini Āöyle sürdürdü: “Çin’de yarà
Ņyatàna birçok makine olmasàna raØmen, bu
Ņrma üretmiĀ olduØu ürünlerin yüzey iĀlemleri konusunda dünyada da birtakàm araĀtàrmalar yapmakta iken bize de Çin’den numuneler
gönderdi, biz de makinelerimizde Ņrmanàn

istekleri doØrultusunda istedikleri yüzey iĀlemi yaptàk ve tekrar Çin’e gönderdik.Sonuç
olarak yüzey kalitemizi çok beØendiler. Sonra
mühendisleriyle birlikte geldiler ve aynà prosesi yanlarànda getirdikleri ürünler üzerinde
gözlerinin önünde tekrarlamamàzà istediler.
Onlaràn ßstediØi gibi aynà prosesi baĀarà ile
uyguladàk ve 2000 litre kapasitesinde 5 adet
makine ihracat baØlantàsà yaptàk. Çin ihracatà
bizi 2 yönden mutlu etti, hem Çin’den mal
alàrken artàk Çin’e mal satar hale geldik, hem
de bizim hakkàmàzda rakiplerimiz tarafàndan
piyasada oluĀturulmuĀ olan negatif imajà da
silme Āansàmàz oldu.”
ßç pazarda uzun ödeme vadeleri ve merdiven altà üretimin engellenememesi sebebiyle oluĀan haksàz rekabet gibi birçok sorunla
karĀàlaĀtàklarànà söyleyen Cabar, bu sebeple
ihracata ve özel proseslere yöneldiklerini
belirtti. Ar-Ge çalàĀmalaràna büyük önem
verdiklerini de belirten Cabar; “Her sektörde
üretilen her türlü malzemeden mamul parçalaràn imalat sonrasà, boya ve kaplama öncesi,
çapak alma, yaØ ve pas alma,köĀe kàrma, parlatma ve polisaj iĀlemlerini hiç el deØmeden

makine ortamànda yapabiliyoruz. Bununla
ilgili proses çalàĀmalarà, Ar-Ge’leri yapàyoruz, bu proseslere yönelik de makineler üretiyoruz. El polisajànà tamamen ortadan kaldàrmak oldukça sàkàntàlà ve zor bir iĀ. Vibrasyon
makineleri ortamànda yapàlamayan parçalar
var. Biz özellikle bu tür parçalar üzerine ArGe yaparak çözümler üretip, bu çözümlere
yönelik makineler üretmeyi hedeņeyen bir
Ņrmayàz. Yüzey iĀlem Ar-Ge’si bizim için
çok önemli” diye konuĀtu.
Medikal sektörüne yönelik çalàĀmalarànàn da olduØunu söyleyen Cabar, özellikle
ortopedik parçalar, kemik ve diĀ implantlarà konusunda deØiĀik bir makine ve proses
ürettiklerini ve kemik implantlarànda mükemmel bir Āekilde yüzey iĀlemlerini yapabildiklerini söyledi.Bu çaàlĀmalarànàn desteklenmesi amacàyla TÜBßTAK’a AR-GE
projeleri verdiklerini de ifade eden Aygün
Cabar,Türkiye’de ilk defa fason yüzey iĀlem
atölyesin de kalite kontrol laboratuarà kurmak
için gerekli çalàĀmalarà baĀlattàklarànà söyledi.
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OSTøM Spor Ankara økincisi
OSTøM Spor A Futbol TakÕmÕ 2011-2012 futbol sezonunda Ankara ikincisi olarak Amatör Süper
Lig’den Türkiye Bölgesel Amatör Lig’e yükseldi.

T

ürkiye’nin dünyaya model olan sanayi bölgesi OSTßM, spor kulübüyle de
önemli baĀaràlara imza atàyor. OSTßM
Spor A Futbol Takàmà 2011-2012 futbol
sezonunda Ankara ikincisi olarak Amatör
Süper Lig’den Türkiye Bölgesel Amatör
Lig’e yükseldi. 1986 yàlànda kurulan OSTßM
Spor’un Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Kaptanà Murat KandazoØlu, futbol ve masa
tenisi alanlarànda faaliyet gösterdiklerini belirtti. Futbol alanànda A takàm baĀta olmakla
beraber U14-U15-U16-U17 ve U19 kategorilerinde Ankara Amatör müsabakalaràna katàldàklarànà söyleyen KandazoØlu, 30 Haziran
2012 tarihi itibariyle de futbol okulu açmayà
planladàklarànà belirtti. “Alt yapàda U16 ve
U19 da Ankara ĀampiyonluØumuz da var” diyen KandazoØlu, “En önemlisi kulüp olarak
260’a yakàn sporcu sayàsàna ulaĀmamàz oldu.
Bu da gelecek adàna daha büyük baĀaràlara
imza atmak anlamàna geliyor” diye konuĀtu.
Kulübün bu baĀaràlarà almasànda baĀta OSTßM BaĀkanà Orhan Aydàn ve yönetimin çok
büyük emek ve gayretleri olduØunu ama daha
büyük hedeņere ulaĀmak için yeterli olmadàØànà söyleyen KandazoØlu, “BaĀkanàmàzàn ve
yönetimin dàĀànda da OSTßM’in diØer birimleri ve OSTßM’li iĀ adamlarànàn da desteklerine ihtiyacàmàz var. Bizler bu kulübe herkesin
sahip çàkmasànà istiyoruz. Çünkü OSTßM
bir markadàr ama bu markayà büyütecek ve
yükseltecek olan unsurlardan bir tanesi de
OSTßM Spor’dur. OSTßM’liler olarak da

elimizde bir spor kulübümüz var ve biz bu
avantajàmàzà çok iyi Āekilde deØerlendirmeliyiz” dedi.
Ostimspor kulübünü herkesin benimsemesi
ve sahiplenmesi adàna çeĀitli projeleri olduØunu söyleyen KandazoØlu, bunlardan bir tanesinin esnaņar arasànda OSTßM Spor futbol
turnuvasà diØerinin ise haziran ayà içerisinde
açmayà planladàklarà OSTßM Spor Futbol
Okulu olduØunu söyledi. KandazoØlu, “Bu

iki proje esnaf kardeĀlerimizi biraz daha spor
sahalaràna çekmek ve birlik, beraberliØi oluĀturmak için planlàyoruz” diye konuĀtu.
Ostim yönetiminden öncelikle bu projelerin
hayata geçebilmesi için tesis beklentileri olduØunu söyleyen KandazoØlu, “En büyük sàkàntàmàz çocuklaràmàza antrenman yaptàracaØàmàz ve eØiteceØimiz alanlaràn olmayàĀà. ÿu
anda Yenimahalle Belediyesi’nin bize tahsis
etmiĀ olduØu Batàkent Sahasà’nda ihtiyaçlaràmàzà karĀàlàyoruz ancak zaman zaman sàkàn-

Ankara’nÕn aktif sanayicileri
dernekleúti

A

ktif Sanayici ve ßĀadamlarà DerneØi, mart 2012 tarihinde Ankara merkezli bir sivil toplum
örgütü olarak çalàĀmalaràna baĀladà.
Dernek ANFED federasyonu, dolayàsà ile TUSKON konfederasyonu çatàsà
altànda faaliyet gösterecek. Dernek,
Ankara merkezli Ņrmalaràn yöneticilerini bir çatà altànda birleĀtirmek sureti
ile iĀ dünyasànàn sorunlarànà gündeme
taĀàmak, Ankara ve ülke ölçeØinde ekonominin temel taĀà olan
iĀadamlarànàn taleplerini
kamu yönetimine ve bürokrasiye aktarmak gibi
temel amaç ve hedeņere
ulaĀmak için faaliyetlerde
bulunacak.
Konuyla ilgili görüĀlerini aldàØàmàz Aktif Sanayici ve ßĀadamlarà DerneØi
baĀkanà Ufuk Bayraktar,
Ankara merkezli onlarca iĀ dünyasà
dernekleri içinde bir fark yaratmak, gerek üyelerine ve gerekse kent ve ülke
ekonomisine bir fayda saØlamak amacà
ile derneØin kendine özgü yönetim Āekilleri gerçekleĀtirmeyi hedeņediØini
söyledi. Öncelikle dernek üyelerinin
ticari geliĀimlerine destek olmak, ihracat potansiyellerini geliĀtirmek, arge ve
inovasyon projelerine daha fazla kaynak ayàrmalaràna destek olmayà amaç-

ladàklarànà belirten Bayraktar, yönetim
sistemlerini Āöyle ifade etti; “Üyelerimiz meslek ve üretim gruplaràna göre
kümelendirilerek her bir küme dernek
merkezinde bir teknik yönetici ile tam
zamanlà olarak temsil edilecek. Bu
yönetici küme üyesi Ņrmalaràn analizlerini yaparak iĀ potansiyelleri, kabiliyetleri ve bunlaràn sonucu oluĀacak
ihracat olanaklarà ile ilgili Ņrmayà bilgilendirecek. Sonraki aĀamada Ņrmanàn

dàĀ ticaret ile alakalà potansiyel pazar
araĀtàrmasà yapàlacak ve ürünlerinin
tanàtàlmasà ve sertiŅkasyonu ile alakalà
bir çalàĀma yapàlacaktàr. Tüm bu çalàĀmalarda Ņrmanàn ihtiyaç duyabileceØi
kaynak ve devlet destekleri yine dernek bünyesinde tam zamanlà çalàĀan
danàĀmanlaràmàz tarafàndan hazàrlanacak rapor ve dosyalar ile hàzla sonuçlandàràlacaktàr. Bu aĀamada KOSGEB,
TÜBßTAK, Sanayi BakanlàØà ve diØer

yurt içi ve yurt dàĀà kaynaklar iĀadamlaràmàzàn ve üyelerimizin bilgilerine
sunulacaktàr.”
Dernek olarak ana amaçlarànàn üretici
Ņrmalaràn Ar-Ge faaliyetlerini geliĀtirmeleri ve ihracat potansiyellerini arttàrmalarà amacà ile sihirli sözcük olan
Üniversite – Sanayi iĀ birliØini geliĀtirmek olduØunu söyleyen Bayraktar
sözlerini Āöyle sürdürdü; “Türkiye’de
bir ilk olarak Hacettepe Üniversitesi ßvedik Teknokent
yerleĀkesinde bir temsilcilik
açmak sureti ile üyelerimizin üniversiteler ile ortaklaĀa projeler geliĀtirmesi ve
üniversite öØrencilerinin üye
Ņrmalaràmàzda ortak projeler
gerçekleĀtirmeleri giriĀimciliØin geliĀmesine de destek
olabilecaktàr”.
Aktif Sanayici ve ßĀadamlarà DerneØi, bu kuruluĀ vizyonu çerçevesinde
Ankara’da sanayinin kuluçka merkezi
olan OSTßM’de OFßM ßĀ Merkezi’nde
420m2’lik genel merkezinde üyelerine
eØitim ve seminer hizmetleri de dahil
olmak üzere yaklaĀàk 9 kiĀilik tam zamanlà çalàĀanlarà ve danàĀmanlarà ile
hizmet verecek.

tàlar da yaĀàyoruz. Biz istiyoruz ki OSTßM
sànàrlarà içerisinde tesislerimiz olsun… Orada
gençlerimize sadece futbol oynatmak dàĀànda
hayata dair almalarà gerken temel bilgileri de
akademisyenler tarafàndan aktarmak istiyoruz. OSTßM esnaf ve çalàĀanlarànàn çocuklarànà bir araya toplayarak gelecek adàna yeni
yetenekler bulmak istiyoruz. Daha güçlü bir
OSTßM yaratmak için biz de sporun gücünü
kullanarak emek vermeye çalàĀàyoruz” dedi.

“KOBø’nin sorunu
¿nansmana
eriúimdir”

M

aliye Bakanà Mehmet ÿimĀek, Batman’da KOSGEB,
TÜMSßAD ve MÜSßAD
tarafàndan düzenlenen Uygulamalà
GiriĀimcilik EØitimi sertiŅka törenine
katàldà. Burada yaptàØà konuĀmada,
istihdamàn yükünü KOBß’lerin çektiØini kaydeden ÿimĀek, “KOBß’lerin
istihdamdaki payà neredeyse yüzde
78 dir. TÜßK’in 2010 verilerine baktàØànàz zaman ihracatàn yüzde 60 ànà,
ithalatàn yüzde 42’sini KOBß’lerimiz
yapàyor. Ancak KOBß’lerimizin birtakàm önemli sorunlarà var. Bunlardan
en önemlisi de Ņnansmana eriĀimdir.
Toplam kullandàràlan kredilere baktàØànàz zaman KOBß’lerin payà yüzde
26 civaràndadàr” dedi. KOSGEB’in
sadece iĀ kurmayà öØretmediØini, faiz
desteØi verdiØini ve Ņnansmana eriĀim
konusunda da çok önemli destekler
saØladàØànà belirten ÿimĀek, “2010
yàlànda toplamda 69 bin Ņrmaya 348
milyon liralàk destek saØlandà” diye
konuĀtu. Bakan ÿimĀek, hükümetleri
döneminde toplamda 204 bin 292 iĀletmeye 11.3 milyar lira kredi faiz desteØi verildiØini söyledi.
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OSTøM koordinasyon toplantÕsÕnda 3 müjdeli haber
Türkiye’de özellikle vizyon sahibi ve yenilikçi yönetim sistemiyle örnek olan OSTøM Organize Sanayi Bölgesi,
sinerjisini arttÕrmak adÕna tüm kurumlarÕn katÕldÕ÷Õ bir koordinasyon toplantÕsÕ düzenledi. Bilkent Otel’de
gerçekleútirilen toplantÕda 3 müjdeli haber paylaúÕldÕ: OSTøM Spor’un úampiyonlu÷u, OSTøM YatÕrÕm Aù’nin borsaya
açÕlÕúÕ ve OSSA BaúkanÕ Mithat Ertu÷’un SASAD Yönetim Kurulu’na seçilmesi…

A

nkara’nàn ve Türkiye’nin en aktif
organize sanayi bölgelerinden
OSTßM
Organize
Sanayi
Bölgesi,
düzenlediØi
koordinasyon
toplantàsàyla tüm idari birimlerini ve
baØlà kurum ve kuruluĀlarànà bir araya
getirdi.
Toplantàda OSTßM OSB MüdürlüØü,
OSTßM KooperatiŅ, OSTßM Vakfà,
BaĀkent TV, OSTßM ODTÜ Teknokent,
OSTßM Radyo, OSTßM Medya,
OSTßM Yatàràm A.ÿ., OSTßM Spor,
OSTßM
Gayrimenkul,
ODAGEM,
OSTßM
DanàĀmanlàk
ve
EØitim
Merkezi yöneticileri ile ßĀ ve ßnĀaat
Makineleri Kümelenmesi, Savunma

ñ

olabiliyor” diyen Aydàn, bu sebeple
bu tür koordinasyon toplantàlarànà son
derece faydalà bulduØunu belirtti.
“Hepimiz koĀturmanàn içinde çok fazla
birbirimizi takip edemiyoruz. Bazen
aynà konularda beraber çalàĀabilecek
olan arkadaĀlaràmàz birbirini fark
edemeyebiliyor” diyen Aydàn, bu tür
toplantàlaràn kurumlarà arasà iletiĀimi
arttàrarak daha baĀaràlà iĀler ortaya
çàkmasàna
yardàmcà
olacaØànàna
inandàklarànà
belirtti.
OSTßM’in
itibarànàn tüm kurumlaràn çalàĀmalarà bir
araya getirildiØi zaman ortaya çàktàØànà
söyleyen Aydàn Āöyle devam etti: “Biz
sizlerin çalàĀmalarànà topluyoruz, sunum

Birinci seçenek; çok büyük, ödemeler
yaparak bu silahlarÜ satÜn almak.
ñkinci seçenek; bu silahlarÜ satÜn alma
gücü yok ise bu süper ülkenin, bir
eyaleti olmayÜ kabullenmek.
Üçüncü seçenek; kalite üreten insan
yetiítirerek gece gündüz demeden
fikir üretmek, Arge yapmak, projeBehzat ZEYDAN
lendirmek ve yüksek teknolojik ürün
O da gece gündüz çalÜíarak fikir üret- üretmek için çalÜímak suretiyle onurlu
dan tasarlanmÜí tüm üretimler.
bir íekilde güven içinde yaíamayÜ hak
mek, hizmet üretmek ve yüksek kali2- Daha önce üretilmií bir ürünü
geliítirerek yapÜlan üretimler. (inovas- tede ürün üreterek denizde, karada ve etmek.
havada ezici ve caydÜrÜcÜ bir üstünlüðe Savunma Sanayinde bu yüksek tekyon)
sahip olmaktÜr.
Fikir ve hizmet üretimini özet olarak
nolojiye ulaímak, alt yapÜ olarak diðer
yorumladÜktan sonra, ürün üretimi
Bu üretimler, istihbaratta, savunmatüm üretim konularÜnda da hazÜr hale
konusu üzerinde biraz durmak istiyoda, taarruzda, elektronikte yazÜlÜmda
gelip kendi kendine yetebilme imkanÜrum. KalkÜnmÜí ülkeler denildiðinde
en önde ise; son sözü söyleme, herna kavuímak demektir.
aklÜmÜza hemen iyi tasarlanmÜí, yükkesi korkutma, sindirme ve yönetme
sek kaliteli ürün üretimi gelmektedir.
hakkÜna ulaímak anlamÜ taíÜr. AyrÜca; Tam baðÜmsÜz ve kalkÜnmÜí ülke olYüksek katma deðerli, yüksek kaliteli
Birleímií Milletlerde veto hakkÜna
manÜn yolu; vatansever kaliteli insan
ürün üretimi yapanlar yükseklerde yer sahip olunur, karíÜlÜksÜz para basÜlÜr,
yetiítirmek, kaliteli hizmet sunmak ve
tutmaktadÜrlar.
onay makamÜ olunur. Hiç kimse heyüksek katma deðerli yüksek teknoloji
Okyanus ötelerinden gelip baíka bir
sap soramaz.
üretmektir.
ülkeyi iígal edip yeraltÜ ve yer üstü
Arge yapÜlÜp, tasarlanan ve üretimi yazenginliklere el koymak, mevcut yöne- pÜlan özelikle savunma sanayi ile ilgili Sonuç olarak; boía zaman harcama
lüksüne sahip deðiliz.
ticileri idam etmek, ülke insanlarÜnÜn
yüksek teknolojik silahlar karíÜsÜnda,
Birbirimiz sevmeliyiz, çok çalÜímalÜyÜz,
tamamÜnÜ etkisiz hale getirerek diz
diðer ülkelerin önünde üç seçenek
çöktürebilmenin bir tek izahÜ vardÜr.
var.
çok üretmeliyiz.
info@dizaynmakina.com.tr

nsan; hem üreyen, hem de üretendir. Üretmek, bizzat tüketmektir.
Üretim, gerçekleítiðinde, katkÜsÜ
olan herkesi maddi ve manevi anlamda mutlu eden bir eylemdir.
Üretimi üç sÜnÜfa ayÜrabiliriz.
1-Fikir üretmek
2- Hizmet üretmek
3- Ürün üretmek
Fikir üretmek: Zihinde baílar, tasarlanÜp yorumlanÜr. Burada en önemli
unsur, üretilen fikrin tüm insanlÜðÜn
yararÜna sonuçlar doðuracak mahiyette olmasÜdÜr. Üretilen fikir, konunun
uzmanlarÜ ve muhataplarÜ ile enine
boyuna incelenip, araítÜrÜlÜp artÜlarÜ,
eksileri, yararlarÜ ve zararlÜ yönleri
irdelenir, geçmiíteki uygulamalarÜn
sonuçlarÜ gözden geçirilir. Filtrelenir,
projelendirilir ve uygulamaya hazÜr
hale gelir.
Hizmet Üretmek: Kainatta her saniye
de yapÜlan bütün iíler bir hizmet üretimidir. CanlÜ cansÜz her íeye uygulanan iílemler bir hizmettir. Hizmet,
faydalÜ ve kaliteli olmalÜdÜr. FaydasÜz
ve kalitesiz hizmet boía kürek çekmektir.
Ürün üretmeyi 2 guruba ayÜrmalÜyÜz.
1- ñhtiyaçlarÜ karíÜlamak üzere sÜfÜr-

ve Havacàlàk Kümelenmesi, Medikal
Sanayi Kümelenmesi, Yenilenebilir
Enerji Kümelenmesi Koordinatörleri
kurumlarànàn iĀ planlarà ve yürüttükleri
projeler hakkànda sunumlar yaptàlar.
OSTßM OSB Yöneticileri ve kurum
çalàĀanlarà dàĀànda Çankaya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin
Güvenç ve Sinerjitürk BaĀkanà Abdullah
RaĀit Gülhan’àn da katàldàØà koordinasyon
toplantàsànàn açàlàĀànda konuĀan OSTßM
OSB BaĀkanà Orhan Aydàn, kàsaca
OSTßM’in kuruluĀ döneminden bugüne
kadar geçilen süreçlere deØindi. “Günlük
iĀ telaĀàndan tüm kurumlaràn iĀleyiĀleri
hakkànda benim de kaçàrdàØàm noktalar

haline getiriyoruz, sunuyoruz, sizlerin
bu anlamda temsilciliØinizi yapmak bize
düĀüyor. Ben sizlerin temsilcisi olarak,
OSTßM’in yaptàØà iĀlerin deØerini ve
itibarànà karĀàda görebiliyorum. Biz
katàldàØàmàz her ortamda karĀà tarafàn
bize bakàĀànda OSTßM’e verdikleri deØeri
görebiliyoruz. Bu deØerin arkasànda
sizlerin çalàĀmalarà ve emekleri var.”
Toplantàda üç müjdeli haber paylaĀàldà
Tüm kurumlaràn çalàĀmalarànà ve
projelerini paylaĀma imkanà bulduØu
toplantàda 3 kurumdan 3 müjdeli haber de
katàlàmcàlarla paylaĀàldà. OSTßM Yatàràm
A.ÿ. Projeler Koordinatörü Abdullah
Çörtü OSTßM Yatàràm A.ÿ.’nin 10
Mayàs 2012’den itibaren ßMKB’de iĀlem
göreceØini söyledi.
OSTßM Savunma ve Havacàlàk
Kümelenmesi
(OSSA) Koordinatörü
Hilal Ünal ise sunumunda, OSSA
BaĀkanà Mithat ErtuØ’un SASAD
Yönetim
Kurulu’na
seçildiØini
belirtti. Ünal, bu seçimle birlikte artàk
KOBß’lerin de SASAD yönetiminde söz
sahibi olduØunu ve bunun KOBß’ler için
çok önemli bir geliĀme olduØunu söyledi.
OSTßM Spor Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Kaptan Murat KandazoØlu da
OSTßM Spor’un Amatör Süper Lig’den
Bölgesel Amatör Lig’e yükseldiØini
söyledi. Bu baĀarànàn devamànàn da
gelmesi için OSTßM yönetiminden
saha desteØi isteyen KandazoØlu,
yeni katàldàklarà ligde de aynà baĀaràyà
sürdürebilmek için ellerinden geleni
yapacaklarànà söyledi.

Üretmek
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Genç giriíimcilere “Yerli Üretim” öðüdü
TOBB Ankara Giriúimciler Kurulu Genç Giriúimciler Meclisi’nde düzenlenen ve tecrübe sahibi giriúimcileri
gençlerle buluúturan etkinlikte, OSTøM OSB BaúkanÕ Orhan AydÕn gençlere tavsiyelerde bulundu. “Türk
insanÕ, Türk sanayisi bu iúi beceremez” gibi düúüncelerin baúkalarÕ tarafÕndan bize dayatÕlan düúünceler
oldu÷unu söyleyen AydÕn gençlere, “Bu ülke 1936 yÕlÕnda kendi uça÷ÕnÕ uçurmuú bir ülkedir, yeter ki yerli
üretimin önemini kavrayÕp, yÕlmadan çalÕúalÕm” dedi.

OSTøM OSB Yön. Kur. Búk.
Orhan AYDIN

T

ürkiye Odalar ve Borsalar BirliØi
bünyesinde 2009 yàlàndan beri faaliyet gösteren Genç GiriĀimciler Kurulu, ülke genelinde giriĀimcilik bilincinin
arttàràlmasà, giriĀimciliØin özendirilmesi ve
yaygànlaĀtàràlmasà için birçok faaliyet yürütüyor. Kurul “GençliØe birikim, birikime
dinamizm” baĀlàØà altànda gerçekleĀtirdiØi
etkinliklerle tecrübe sahipleri ile gençleri
bir araya getirerek aralarànda etkin bir iletiĀim kanalà oluĀturmaya çalàĀàyor.
Kurulun geçtiØimiz gün düzenlediØi tecrübe paylaĀàm etkinliØinin konuØu OSTßM OSB Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan
Aydàn’dà. TOBB Ankara Genç GiriĀimciler
Kurulu BaĀkanà Üner Karabàyàk, OSTßM
OSB BaĀkan Yardàmcàsà Sàtkà Öztuna ve
Genç GiriĀimciler Kurulu üyelerinin katàldàØà etkinlikte Aydàn, genel olarak yerli
üretim vurgusu yapan bir konuĀma yaptà.
Sözlerine ülkenin eØitim sorununa deØinerek baĀlayan Aydàn, “Ülkemizde maalesef çok az sayàda insan eØitim alma Āansàna
sahip olabiliyor. Bu sebeple ben eØitim alabilmiĀ olanlaràn, eØitim alamamàĀ olanlara
karĀà da sorumluluØu olduØunu düĀünüyorum. EØitim alàp belli noktalara gelemeyen
insanlaràn iĀ ve aĀ bulma sorumluluØu bir
noktada eØitim almàĀlaràn omuzlaràndadàr”
diye konuĀtu.

DàĀ ticaret açàØànàn çok fazla olduØu ülkemizde yerli üretim konusunda da bazà önyargàlaràn varlàØàna deØinen Aydàn, ‘Türk
insanà, Türk sanayisi bu ürünü yapamaz,
yapsa da yabancà muadili kadar kaliteli yapamaz’ gibi bir takàm düĀüncelerin Türk
insanànàn üretim gücünün artmasànà istemeyen güçler tarafàndan bizlere empoze
edildiØini söyledi. Aydàn, “Bu düĀünceler
kendi ürünlerini bize satmak, bizi ebediyen
pazar olarak görmek isteyen dàĀ güçlerin
dayatmalaràdàr. Ülkemizin üretim gücü ve
kalitesi ortadadàr. Bugün farkànda deØilsiniz ama bindiØiniz Boeing uçaklarànàn
birçok parçasà ülkemizde, hatta OSTßM’de
üretiliyor. Bizim yalnàzca ‘biz de yapabiliriz’ inancànà zihnimize kazàmaya ihtiyacàmàz var” dedi.
GiriĀimci gençlere, 1936 yàlànda yerli
uçak yapàp uçuran Nuri DemiraØ’àn OSTßM OSB tarafàndan hazàrlanan kàsa Ņlmini de izleten Aydàn; “GördüØünüz gibi bu
ülke 1936 yàlànda kendi uçaØànà yapmàĀ,
uçurmuĀ, dünya havacàlàk literatürüne girmiĀ deØerli giriĀimciler yetiĀtirmiĀtir. Biz
1936’dan bugüne halen kendi uçaØàmàzà
yapma uØraĀàndayàz ve gerçekten çok zaman kaybetmiĀ durumdayàz” diye konuĀtu.
Günümüzde yapàlan çalàĀmalardan da çok
umutlu olduØunu da sözlerine ekleyen Aydàn, “Türkiye bugün kendi görev bilgisayarànà yapàyor. Bu savunma sanayimiz için
çok önemli bir konudur. Bizler artàk kendi
mühendislerimize, kendi sanayimize güveniyoruz” dedi.
Aydàn son olarak, OSTßM olarak gençlerle yapàlan iĀbirliklerine son derece açàk
olduklarànà, Ankara’nàn hemen hemen tüm
üniversiteleriyle, öØrenci kulüpleriyle görüĀtüklerini, bir araya geldiklerini, eØitim,
staj, proje gibi ihtiyaçlarda ellerinden geldiØi kadar destek olduklarànà, genç giriĀimcilerin de ihtiyaç duyduklarà takdirde kendilerinin kapàsànà rahatlàkla çalabileceklerini
vurguladà.

velisaritoprak@gmail.com

Giriúimcilik ve kadÕn

Veli SARITOPRAK

B

ir yerde okumuí ve çok beðenmiítim; “
ñíyeri yoksa ií de yoktur”. Gerçekten de
öyle deðil midir? ñíletme (iíyeri) olursa ií
olur. ñíyerini de giriíimciler açar. Giriíimci; belli
bir amaç doðrultusunda kendi sermayesi ile belli
bir risk alarak ií kuran kiíi veya kiíilerdir. Giriíimcilik için fikir ve tecrübe de önemlidir ama
sermaye olmazsa olmaz öncelikli bir faktördür.

Bütün dünyada yükselen deðer olan giriíimcilik;
ülkemizde de yoðun bir íekilde gündemde.
Ekonomi dünyasÜ Türkiye’deki giriíimci sayÜsÜnÜn artmasÜ için projeler geliítiriyor.
Hükümet, giriíimciliðin güçlü hale getirilmesi
için giriíimciler için destek paketleri hazÜrlÜyor.
Sivil toplum kuruluílarÜ, üniversiteler, meslek
odalarÜ giriíimcilik kurslarÜ düzenliyor ve giriíimci

“TasarÜm Merkezi”nde
ilk aíama tamamlandÜ

A

nkara Kalkànma Ajansà 2011
Teklif ÇaØràsà “Yenilikçi Uygulamalar” Mali Destek Programà
kapsamànda desteklenen, OSTßM Medikal Sanayi Kümelenmesi tarafàndan
yürütülen “SaØlàk Teknolojileri, Endüstriyel Tasaràm Koordinasyon Merkezi”
projesi kapsamànda gerçekleĀtirilen,
Medikal Sanayi Kümesi üye Ņrmalarànàn
ürettikleri ürünlere yönelik yapàlan ve
projenin en önemli ayaklaràndan birisi
olan “Kullanàlabilirlik Analizi Saha ÇalàĀmalarà” tamamlandà. Saha çalàĀmalarà
sonucunda 46 üretici Ņrmanàn 61 ürünü
üzerine kullanàlabilirlik analizi çalàĀmalarà yapàldà.
Analiz çalàĀmalarànàn sonuçlarànà sunmak, ziyaretler sàrasànda oluĀan sorularà
yanàtlamak ve projenin geldiØi aĀamalar hakkànda bilgi vermek için, OSTßM
OSB konferans salonunda Medikal
Kümelenme üye Ņrmalarànàn katàlàmàyla bir toplantà gerçekleĀtirildi. Toplantàda Proje Koordinatörü OØuz ÜNAL

yetiítirmeye çalÜíÜyorlar. Bu çabalar içinde en
çok dikkati çeken de TOBB’un illerde kadÜn
giriíimciler kurullarÜ oluíturmasÜ ile o ildeki kadÜn
giriíimci potansiyelini nicelik ve nitelik bakÜmÜndan geliítirilmesi hedefi, giriíimcilik kültürünü ve
pratiðini o ilde yaymak ve giriíimcilik eðitimlerine öncülük etmeyi hedefliyor.
Ekonomik büyüklüðü ile dünyada 16. sÜrada
olan Türkiye, kadÜnlarÜn ekonomiye katÜlÜmÜnda
134 ülke arasÜnda sondan 4. SÜradadÜr (Dünya
Ekonomik forumu 2010 yÜlÜ verileri). 60 yÜldÜr
üyesi olmaya çalÜítÜðÜmÜz Avrupa Birliði üyesi
ülkelerde her 100 kadÜndan 59’u çalÜíÜrken bu
sayÜ Türkiye’de sadece 22’dir. Türkiye ñstatistik
Kurumu 2010 yÜlÜ verilerine göre çalÜían her 100
kadÜndan sadece 13’ü iíveren veya kendi hesabÜna çalÜíandÜr. ñíveren ya da kendi hesabÜna

“Proje uygulama sürecinde geldiØimiz
yer”, Proje Teknik Koordinatörü Ayberk YA×IZ “Saha ÇalàĀmalarà”, Gazi
Üniversitesi SANTUM Müdürü Serkan
GÜNEÿ “Medikal Sanayi Kümelenmesi
üye Ņrmalarànàn Endüstriyel Tasaràma
yaklaĀàmà konusunda tespit ve öneriler”
ve UTRLAB AraĀtàrma direktörü Ali
BERKMAN “Kullanàlabilirlik analizleri
nasàl yorumlanmalà?” konularànda sunumlarànà gerçekleĀtirdiler.
Yapàlan çalàĀmayla ilgili bilgi veren
Proje Koordinatörü OØuz Ünal, toplantà
sonunda üye Ņrmalara ‘Kullanàlabilirlik
Analizi Raporlarà’nàn teslim edildiØini
ve bu raporlar çerçevesinde seçilecek 10
üründe tasaràm geliĀtirme çalàĀmasà yapàlacaØànà söyledi. ÇalàĀmayla Ņrmalaràn
ürettiØi tàbbi cihazlaràn ne derece kullanàcà odaklà ve fonksiyonel olduØunun ortaya koyulduØunu söyleyen Ünal, proje
kapsamànda tasaràmà geliĀtirilecek olan
10 ürün içinde yer alamayan Ņrmalaràn
da endüstriyel tasaràm yaptàrmak istediklerinde ürünleri
hakkànda profesyonel olarak
hazàrlanmàĀ
bu raporlardan
faydalanabileceklerini söyledi.

çalÜían her 100 kiíiden sadece 15’i kadÜndÜr.
KadÜnlarÜn ií hayatÜna çok sÜnÜrlÜ olarak katÜlabildiði ülkemizde kadÜn giriíimciliðini özendirme
ve teívik etme çabalarÜmÜzda oldukça geç kalÜnmÜítÜr ama ñngilizlerin dediði gibi “Binlerce millik
bir yolculuk küçücük bir adÜm atmakla baílar”.
Türk ií dünyasÜ, gönüllü kuruluílarÜ, yerel yönetimleri ve devleti ile kadÜn giriíimciliðinin önemini anlamÜí ve ilk adÜmÜ atmÜítÜr.
Güler SabancÜ’nÜn isabetli bir deðerlendirmesi
var. “ñí hayatÜ zordur. KadÜnlar için daha da zordur” KadÜnlarÜ giriíimci yapmak, giriíimci kadÜn
sayÜsÜnÜ arttÜrmak noktasÜnda yapÜlan çalÜímalarÜ
önemsememiz ve desteklememiz lazÜmdÜr.
UnutmayalÜm iíyeri yoksa ií de yoktur. Giriíimci
yoksa iíyeri de ií de yoktur…
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Etiyopya heyeti OSTøM sanayisini inceledi

A

nkara BüyükĀehir Belediyesi ile
OSB’ler arasànda imzalanan iĀbirliØi protokolü dahilinde birçok
farklà alanda iĀbirliØi faaliyetleri yürütülmeye devam ediliyor. Dünyadaki kardeĀ
Āehirlerden gelen heyetlerin Ankara sanayicileri ile buluĀturulmasà ve kurulacak iĀ
baØlantàlaràyla Ankara sanayisine destek
saØlanmasà da protokol kapsamànda yapàlmasà planlanan etkinliklerden biriydi.
Bu kapsamda Etiyopya’nàn BaĀkenti Addis Ababa’dan gelen ilk heyet OSTßM
OSB’de aØàrlandà.
Addis Ababa’nàn Belediye BaĀkanà
Kuma Demeksa He Tokon, Etiyopya
Büyükelçisi Mulatu Teshome Wirtu ve
beraberindeki heyet OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn tarafàndan misaŅr edildi.

OSTßM OSB’nin yapàsà, kurumlarà ve faaliyet gösteren sektörler hakkànda detaylà
bilgi alan Etiyopyalà yetkililer, ülkelerinde
böyle bir sanayi bölgesi kurulmasà durumunda OSTßM OSB’nin deneyimlerinden faydalanmak istediklerini belirttiler.
OSTßM’in sektörel kümelenme projelerinden oldukça etkilenen heyet, bölgesel
kalkànma adàna yapàlan çalàĀmalar sebebiyle OSTßM yönetimine tebriklerini ilettiler.
Toplantànàn ardàndan OSTßM Ņrmalaràna da ziyaretler gerçekleĀtiren Etiyopyalà
heyet, OSB’nin üretim alanlarànà da birebir görme imkânà buldu.
OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn’da
Ankara BüyükĀehir Belediyesi ile yapàlan

protokol çerçevesinde gerçekleĀtirilen bu
ziyaretleri, Ankara sanayisinin tanànmasà,
Ņrmalaràn üretim yeteneklerinin görülmesi adàna çok önemli bulduklarànà belirtti.

Bu tür ziyaretlerle ciddi ihracat baØlantàlarà kurulabileceØini de söyleyen Aydàn,
konuk heyetlerin sayàsànàn artmasànà beklediklerini söyledi.

ORSñAD’Ün 13. yÜl gururu

O

STßM Organize Sanayi Bölgesi
Sanayici ßĀadamà ve Yöneticileri
DerneØi (ORSßAD) kuruluĀunun
13’üncü yàl dönümünü çeĀitli etkinliklerle
kutluyor. JW Marriott Hotel Ankara’da,
Türk Halk MüziØi Sanatçàsà Zara’nàn verdiØi konserle de üyelerine unutulmaz bir gece
yaĀatan ORSßAD’àn 13’üncü yàl kutlamasàna MHP Genel BaĀkan Yardàmcàsà Mevlüt
Karakaya, Ak Parti Ankara milletvekilleri
Emrullah ßĀler, Fatih ÿahin, Ülker Güzel,
Yenimahalle Kaymakamà Meftun Dallà,
Ankara Sanayi Odasà BaĀkanà Nurettin Özdebir, OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn,
OSTßM Çàrak EØitim ve ÖØretim Vakfà
BaĀkanà ßbrahim Karakoç ile birçok sanayici ve iĀadamlarà katàldà.
Gecenin açàlàĀ konuĀmasànà yapan ORSßAD BaĀkanà Özcan Ülgener, ülke ekonomi-

sinin lokomotiŅ olan sanayinin her geçen
gün teknoloji ile birlikte geliĀtiØini, üretimini artàrarak dünyaya açàldàØànà ve rekorlar kàrdàØànà söyledi. Devlet desteklerinin
de teĀvik edici etkisi ile yakàn gelecekteki
hedeņerinin yurtdàĀàna baØàmlàlàØà en aza
indirerek yoluna devam etmek olduØunu
belirten Ülgener, sözlerini Āöyle sürdürdü: “Bu ülkenin neferleriyiz. Ülkemizde
zamanla kendi makinelerini, yedek parçalarànà ve sarf malzemelerini üretebilen bir
sanayi ortaya çàkàyor. Sanayici Ar-Ge projeleri yapabilmeli, nakdini, beynini ve giriĀimcilik yeteneØini iĀine ayàrabilmelidir.
Bunun için Ņnans desteØi ve danàĀmanlàk
almalà, yetiĀmiĀ eleman sorunu çözülmelidir. KOBß’lerimizin bu çerçevede onlar
için çalàĀacak, Ņkir üretecek, lobi yapacak
temsilcileri olmalàdàr.”

acinar@etik.com.tr

Ö

zellikle son 20 yÜlda, belirli sektörlerde projelerin çeíitlenerek çoðalmasÜ,
nihai ürün adetlerinin artmasÜ, sistem
tasarÜm ve montajÜ yapan ana kuruluílarÜn
‘yan sanayi’ adÜnÜ verdiðimiz tedarikçi kuruluílardan daha fazla yararlanmasÜnÜ kaçÜnÜlmaz hale getirdi. Sanayinin her döneminde
ana kuruluí – yan sanayi iliíkisi olmuítur,
ancak içinde yaíadÜðÜmÜz yÜllarda bu iliíkinin
çok daha artmÜí olduðunu söylemek mümkün.
Sistem tasarÜmÜ ve montajÜ yapan ana kuruluílar, projenin bütününün planlanmasÜ ve
gerçekleímesi ile uðraíÜrken, ‘parça imalatÜ’
gibi detay sayÜlabilecek ve kuruluíun nitelikli
insan kaynaðÜnÜn zamanÜnÜ çalacak iílerden
doðal olarak uzak durmaya çalÜímaktadÜrlar.
Özellikle proje sayÜlarÜnÜn çoðaldÜðÜ, ürünlerin çok çeíitlendiði, ayrÜca da projelerin gerçekleíme zaman aralÜklarÜnÜn giderek daha
fazla daraldÜðÜ dönemlerde hiçbir büyük
kuruluí detay parça imalatÜ ile uðraímak
istememekte. Bu nedenledir ki, yan sanayide yapÜlan parçalarÜn hem sayÜ ve çeíitleri
artmakta, hem de nitelikleri deðiímekte.
YalnÜzca ülkemiz için deðil, içinde bulunduðumuz bölge ve dünyanÜn önemli
bir bölümü için de geçerli olan bu durum,
yaíadÜðÜmÜz ve bir ‘yan sanayi üretim alanÜ’
olarak nitelendirdiðimiz OSTñM’i de yakÜndan ilgilendirmekte. OSTñM’in küçük büyük
yüzlerce üretim atölyesi bu durumdan yararlanmaya ve oluían pazardan pay almaya
çalÜímakta. Bu çabalarÜn sonucu olarak, öne

Ülgener, 13 yàldàr ORSßAD’àn etik deØerlerinden ödün vermeden çalàĀtàØànà vurgulayarak, “ORSßAD, seslerin birleĀtiØi,
renklerin kaynaĀtàØà, ruhlaràn coĀtuØu bir
sivil toplum kuruluĀudur. Bizler sanayiciyiz ve bu kimliØimizin altànda bu ülkenin

neferleriyiz” dedi.
Gecede yeni üyeler, milletvekilleri ve katkàda bulunan kurum ve kuruluĀlara plaket
verilirken 13. yaĀ günü pastasà kesildi. Türk
Halk MüziØi Sanatçàsà Zara’nàn da sahne
aldàØà gecede, üyeler gönüllerince eØlendi.
için uzun zamanlara yayÜlan siparií garantisi
beklemekte.

Yan sanayiden beklenen

Atilla ÇINAR
Makina Mühendisi
çÜkan, gelecekte daha da önemli olacaðÜ
görünen çeíitli sektörel alanlarda kümeler
oluímakta, firmalarÜmÜz bu alanlar için yatÜrÜm yapmakta. Birçok yan sanayi kuruluíumuz, yapmÜí olduðu yatÜrÜmlarÜn karíÜlÜðÜnÜ
almak ve makinalarÜnÜ iíler durumda tutabilmek için bu iliíkiler zinciri içinde yer almak
istemektedir.
Öte yandan, böyle dönemlerde süreçleri
etkileyen parametreler de hem artmakta
hem de daha fazla karmaíÜk hale gelmekte.
Teknolojik altyapÜ, insan kaynaðÜ, kalite, rekabet, zaman baskÜsÜ vb. alanlardaki çözüm
bekleyen problemler hem ana kuruluílarÜn
hem de onlara parça yetiítirmeye çalÜían
yan sanayinin baíÜnÜ daha çok aðrÜtmakta.
Uzun süredir, ana kuruluílar ile onlara yan
sanayi hizmeti veren küçük üretim iíletmelerinin arasÜnda bir yerde duran biri olarak,
bu süreçlerde yer alacak olan yan sanayi

kuruluílarÜnÜn temel sorunlarÜnÜ görmeye
çalÜíÜyoruz. Özellikle ana sanayi kuruluílarÜnÜn temel beklentileri dikkate alÜndÜðÜnda,
yan sanayi kuruluílarÜnÜn bu süreçlerde yer
alabilmek, ya da yer almÜílarsa kopmamak
için bazÜ eksiklerini hÜzla gidermeleri zorunlu
gözükmektedir. Bu eksikler, özetlenerek,
íöyle sÜralanabilir:
- Ana kuruluílarla çalÜían yan sanayi
kuruluílarÜ kalite kontrolün önemli olduðunun farkÜna varmÜí olsalar da, bunun
gereklerinin yerine getirilmesi konusunda
henüz yeterli çabayÜ göstermiyorlar. Birçok
tedarikçi için öncelik hala üretim yeteneðini
geliítirmeye verilmií durumda ve kalite için
yatÜrÜm ikinci plana itilmekte.
- Birçok durumda, yan sanayi kuruluílarÜ
muayene ve testler için ilave yatÜrÜm yapmaktan kaçÜnmakta, mevcut olanaklarla
yetinmeye çalÜímakta, bu alanda yatÜrÜm

- Yan sanayi kuruluílarÜnda parça muayene alanlarÜ genellikle dar, düzensiz ve yeterli
aydÜnlatmadan yoksun durumda. Uygun
olmayan ürünün tutulmasÜ gereken “kapalÜ
alan” genellikle olmamakta, varsa da yeteri
kadar güven vermemekte.
- Yan sanayi kuruluílarÜ, bir sistem dahilinde ve yazÜlÜ çalÜímayÜ tam olarak gerçekleítirememekte. YazÜlÜ çalÜímayÜ sürekli yapacak
yeterli personelin olmamasÜ nedeniyle, yazÜlÜ
çalÜímalarda süreklilik ve alÜíkanlÜk oluímamakta.
- Yan sanayi kuruluílarÜ ürettikleri parçalarda sorun görüldüðünde, soruna neden
olan hatalarÜ kayÜt altÜna almaktan ve sorunun üzerine gitmekten çeíitli gerekçelerle
kaçÜnmakta, böylece iyileíme fÜrsatlarÜndan
yararlanma olasÜlÜðÜ da ortadan kalkmakta.
- Bir yandan yetiímií ve deneyimli çalÜían
sÜkÜntÜsÜ yaíanÜrken, diðer yandan var olan
elemanlarÜn da çeíitli nedenlerle sürekli
firmalar arasÜnda gezmeleri yan sanayi firmalarÜnÜn istikrarlÜ bir yapÜya kavuímalarÜnÜ
önlemekte.
Yan sanayi firmalarÜmÜz bu ve benzeri
eksiklerini giderebildikleri ölçüde, daha da
büyüyeceði açÜk olan imalat sektöründen
aldÜklarÜ payÜ mutlaka artÜracaklardÜr.
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OSTøM’in yurtdÕúÕ çÕkartmasÕ devam ediyor

O

STßM’de yürütülmekte olan Avrupa BirliØi Destekli YurtdàĀà
Hareketlilik Proje uygulamalarà
aralàksàz devam ediyor. Ulusal Ajans tarafàndan onaylanan ve OSTßM DanàĀmanlàk
ve EØitim Merkezi tarafàndan uygulamalarà yürütülmekte olan Genç Yöneticiler ve
Stratejik Yönetim, Avrupa’da ßleri Üretim
Teknolojileri ve ßnovasyonun ÖØrenilmesi,
Medya Sektörü ÇalàĀanlarànàn Avrupa Stajà
ve OSEP ÖØrencilerinin Avrupa Stajà Projelerinde katàlàmcà gruplar yurtdàĀà faaliyetlerini tamamlayarak yurda dönmeye baĀladàlar.

Uygulanmakta olan projeler kapsamànda
ilk etapta 8 kiĀilik bir grup Belçika’ya ve
20 kiĀilik bir grup Almanya’ya gönderildi.
Genç Yöneticiler ve Stratejik Yönetim Projesi katàlàmcàlarà Belçika’da çeĀitli kurum/

kuruluĀlarà ziyaret ederek buralarda gerçekleĀtirilen uygulamalarà yerinde görme imkanà buldular. Medya Sektörü ÇalàĀanlarànàn
Avrupa Stajà Projesi katàlàmcàlarà ise Medya
Sektörüne yönelik olarak çeĀitli kurum/kuruluĀ ziyaretlerinde bulundular ve staj uygulamalarà gerçekleĀtirdiler.
Medya Sektörü ÇalàĀanlarànàn Avrupa Stajà Projesi kapsamànda 20 kiĀilik 2. grup katàlàmcàlar ise Almanya’ya gönderildi. Katàlàmcàlar diØer hareketlilik faaliyetlerinde olduØu
gibi Almanya’da da meslekleri ile ilgili kurum/kuruluĀ ziyaretlerinde bulunarak çeĀitli
eØitim ve seminer programlaràna katàlàm
saØladàlar. ODEM yetkilileri, bu doØrultuda
gerçekleĀtirilecek proje çalàĀmalarànàn 2012
yàlà sonuna kadar süreceØini belirttiler.

Medya Sektörü Staj Programä kapsamända Belçika’ya giden katälämcälar,
proje sertifikalaränä AB Bakanä Egemen Baøäõ’än elinden aldälar.

FirmalarÕn sorunlarÕna tek noktadan çözüm

O

STßM DanàĀmanlàk ve EØitim Merkezi, OSTßM KOBß’lerinin ihtiyaçlaràna özel eØitim, danàĀmanlàk ve
proje tasaràmlarà ile hizmetlerini aralàksàz
olarak sürdürmeye devam ediyor. Firmalaràn her alan ve her sektördeki eØitim ihtiyaçlarànà analiz eden ve buna yönelik eØitim
programlarà düzenleyen ODEM, tüm OSTßM Ņrmalarànà bu imkândan yararlanmaya
davet ediyor.
Çok geniĀ bir yelpazede eØitim ve danàĀmanlàk hizmeti veren ODEM’in faaliyetlerinden bazàlarà Āunlar:
E×ßTßM FAALßYETLERß
\ KOBß yönetici ve çalàĀanlaràn ihtiyaçlaràna özgü mesleki ve teknik eØitimler
\ (Teknik Resim, Autocad, Solidworks,
Ölçme –Kalibrasyon, CNC vb.)
\ Mesleki SertiŅkasyon EØitimleri
\ (Kaynak, Elektronik üretimi, Elektonik kartlarda lehimleme, Elektronik
üretimde tamir ve yeniden iĀlem vb.)
\ Yasal Zorunluluk EØitimleri (ßlkyardàm, ßĀ saØlàØà ve güvenliØi)
\ Savunma ve Havacàlàk Sanayine
özgü eØitimler

\ ( AQAP, AS9100, KonŅgürasyon
Yönetimi, Kullanàcà odaklà tasaràm
vb.)
\ Yenilenebilir Enerji ve Çevre EØitimleri
\ (Enerji verimliliØi, Karbon Yönetimi,
ürün yaĀam döngüsü vb.)
\ Endüstriyel tasaràm dan kullanàcà
odaklà tasaràma, Sekreterlikten muhasebe-Ņnans yönetimine, 5S den
üretim planlamaya, üretim maliyetleri
hesaplamadan kalite yönetim sistemlerine, zaman yönetimden iletiĀimekip ruhu gibi eØitimlere kadar geniĀ
bir yelpazede temel, teknik ve yönetsel yetkinlik eØitimleri.
\ Teknolojik, hukuki geliĀmeler ile ilgili güncel bilgilerin aktaràldàØà seminer
ve bilgilendirme toplantàlarà
EØitimlerde devlet desteklerinden yararlanabilirsiniz.
PROJE FAALßYETLERß
\ Avrupa BirliØi- Aktif ßstihdam Tedbirleri,
\ Dünya Bankasà - ÖzelleĀtirme Sosyal
Destek Projeleri,
\ Leonardo Da Vinci- Hareketlilik,
Teknoloji
transferleriKalkànma
Ajanslarà - DoØrudan faaliyet, Teknik
Destek, Mali Destek programlarà
\ TÜBßTAK- TEYDEB – Ar-Ge/ ßnovasyon programlarà

\ Bilim Sanayi Teknoloji BakanlàØàSantez programlarà
\ KOSGEB destekleri
\ DTM – Uluslar arasà RekabetçiliØin
güçlendirilmesi projesi
vb. birçok ulusal ve uluslar arasà fonlara
projelerin yazàmà ve yürütümü
DANIÿMANLIK FAALßYETLERß
\ Firmanàn kendini deØerlendirmesi,
sektöründeki yerinin belirlenmesi ve
mevcut durumunun tespit edilerek ihtiyaçlarànàn önem ve öncelik derecesine göre yol haritasànàn oluĀturulmasà
\ Savunma, Medikal ve diØer sektör
Standardizasyon’a yönelik danàĀmanlàklar
\ (Tesis Güvenlik Belgesi, ISO 13485,
ISO/IEC 27001, ISO 14001, OHSAS
18001, ISO 9001 vb.)
\ ßĀ SaØlàØà ve GüvenliØi merkezi kapsamànda Ņrma özelinde risk analizine
dayalà faaliyetlerin yapàlmasà, teknik
ölçümler, eØitimler, dokümantasyon
oluĀturulmasà vb. bütüncül sistem
yaklaĀàmà hizmeti
\ Yönetim, SatàĀ-Pazarlama, Bilgi –
Belge Yönetim Sistemi, DàĀ Ticaret
Teknoloji Takip DanàĀmanlàØà
DanàĀmanlàk hizmetlerinde KOSGEB des-

teklerinden yararlanabilirsiniz.
NßTELßKLß ßÿGÜCÜ, STAJYER,
TEKNßK ELEMAN TEMßNß
\ Koordinasyonunu yürüttüØümüz OSTßM MYO ve Okul Sanayi EØitim
Programlarà ile özellikle tekniker,
teknisyen alanànda nitelikli personel
ihtiyacà talebinin uygun Āekilde eĀleĀtirilmesi
\ Firma adàna özel mesleki eØitim projeleri ile elemanlaràn yetiĀtirilerek
baĀaràlà olanlaràn Ņrmada istihdam
edilmesi
BÖLGESEL, YEREL YÖNETßMLERE
ÖZGÜ HßZMETLER
\ Kümelenme modeli tecrübe paylaĀàm
ve know-how aktaràmlarà
\ Rekabet analizi ve stratejisi belirlenmesi ve/veya geliĀtirilerek bölgesel
ihtiyaçlar ve hedeņerin belirlenmesi
\ Üye Ņrmalaràn / bölge Ņrmalarànàn
yeteneklerinin tespit edilmesi, bölgesel veri tabanà oluĀturulmasà, Ņrma
veri tabanà oluĀturulmasà
Sizlerde ihtiyaçlarànàza özel çözümler
için ODEM ile iletiĀim kurabilirsiniz.
ßletiĀim bilgilerimiz: ODEM 385 01 66
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Hedef üretim olmalÕdÕr
Ege Bölgesi Sanayi OdasÕ Yönetim Kurulu Baúkan YardÕmcÕsÕ H. øbrahim
Gökçüo÷lu son 10 yÕlda kira gelirlerinin yüzde 224 oranÕnda arttÕ÷Õna, KDV mükellef
sayÕsÕnÕn yüzde 20 azaldÕ÷Õna dikkat çekerek, “Bu da bize kolay kazancÕn geldi÷i
noktayÕ gösteriyor. Ama hedef kolay kazanç de÷il üretim olmalÕdÕr” dedi.
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zellikle ülkemizde girdi maliyetlerinin yüksek olmasà, bürokraside
yaĀanàlan sàkàntàlar, konularàn çözümünün uzun yàllar almasà gibi nedenlerle,
giriĀimcilerin doØrudan yatàràm yapmaktan
uzaklaĀtàØànà söyleyen GökçüoØlu, “KüreselleĀmeyle birlikte sànàrlaràn kalktàØà bir piyasa
ortamànda, rekabet edebilmek her geçen gün
güçleĀmekte, sayàlan nedenlerden ötürü de
Türk giriĀimcisinin uluslararasà arenada rekabet etmesi imkânsàz hale gelmektedir” diye
konuĀtu.
Son 10 yàlda kira geliri mükelleŅ sayàsànàn
yüzde 224 artmasànàn, KDV mükellef sayàsànàn yüzde 20 azalmasànàn kolay kazancàn
geldiØi noktayà net bir Āekilde göstermesi açàsàndan önemli olduØunu ifade eden GökçüoØlu gayrimenkul yatàràmànàn geri dönüĀ süresi Türkiye’de 13 yàl iken, ekonomik krizle
mücadele eden ßspanya’da 19, ßtalya’da 30,
ßsveç’te 32, Fransa’da 34, Monaco’da 92 yàl
olduØunu da hatàrlattà.
“Bu gerçeØi kanàtlayan bir diØer göstergenin de, 2011 yàlà gelir vergisi rekortmenler
listesinde; sektörel bazda menkul kàymet
yatàràmlarànàn yoØunlukta olmasàdàr” diyen
GökçüoØlu, “ßlk 100’deki vergi rekortmenleri arasànda üretim alanànda 3, ikamet amaçlà
bina üretiminde 4, ticaret alanànda 2, hukuk
danàĀmanlàØà alanànda 7, müteahhit 4 ve 3 sanatçà gibi hizmet sektörü aØàrlàklà bir yapànàn
hakim olduØunu görmekteyiz. Bu noktada
bizlerin tek arzusu, sanayiden uzaklaĀarak,
hizmet sektörüne sàrtànà dayayan ülkelerin
akàbetinden dersler çàkarabilmemizdir” diye
konuĀtu.

Ege Bölgesi Sanayi OdasÕ Yön.Kur.Búk Yrd.
H. øbrahim GÖKÇÜOöLU

Türkiye’nin, doØrudan yatàràmlara bugün
dünden daha çok ihtiyaç duyduØuna iĀaret
eden GökçüoØlu dünyanàn 10 büyük ekonomisinden biri olabilmenin yolunun her
zaman söylendiØi gibi üretmekten, ürettiØini ihraç edebilmekten geçtiØini kaydetti. Bu
nedenle her platformda teĀvikli yatàràmlaràn
öneminin altànà çizdiklerini yeni açàklanan
sistemin eksik noktalarànàn bir an önce tamamlanmasànàn zaruriyetini ifade ettiklerini
vurgulayan GökçüoØlu, “Dünya’nàn dev sanayi ülkesi Almanya KOBß’lerine özel teĀvikler vererek sanayileĀmenin önünü açmakta, ßrlanda, Tayvan, Hindistan, Brezilya gibi
ülkeler verdiØi teĀviklerle yatàràmlarà cazip
hale getirmektedir.
Kapsamlà ve dinamik bir nitelik taĀàyan yeni

sistemde, Ege Bölgesi Sanayi Odasà olarak
altànà çizmeye çalàĀtàØàmàz nokta; KOBß’lerimizin yeterince faydalanamayacak olmasà
ve komĀu illerin birbirine sànàr OSB’lerinde
haksàz rekabetin giderilememesidir. Zira 5
Milyon TL’lik bir yatàràm örneØinde toplam
devlet desteØi I. Bölge için yüzde 26 iken,
III. Bölge için yüzde 50’dir. Aradaki bu fark
sanayicinin yer deØiĀtirmesini teĀvik ediyor.
Mevcut bölgede faaliyette olan yatàràmcànàn
adeta tasànà taraØànà toplayarak, sànàr OSB’ye
taĀànmasàna göz yumulmaktadàr. Oysaki sanayinin göç edilmesi ile dengelerin bozulmasàna müsaade edilmemelidir. Sànàr OSB’ler
arasànda yaratàlan haksàz rekabet mutlaka
giderilmelidir” Āeklinde konuĀtu.
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Ege’de üniversite
sanayi iú birli÷i

Ü

niversite ile sanayinin örnek
uygulamalarà ßzmir’de hayata
geçiriliyor. Ege Üniversitesi, iĀ
dünyasànàn sàk sàk gündeme getirdiØi
‘nitelikli ve kaliteli teknik personel’ ihtiyacànàn karĀàlanmasà için, bünyesindeki 7 meslek yüksekokulu müdürlerini ve ßzmir iĀ dünyasànà biraya getirdi.
Yapàlan toplantàlarda Ege Üniversitesi
Meslek Yüksekokullarà DanàĀma Kurulu oluĀturdu, iĀ dünyasànàn 30 temsilcisinin istekleri, bilim dünyasànàn
temsilcileri ile aynà masa etrafànda tartàĀàlarak bir dizi rapor haline getirildi,
istekler de tek tek hayata geçirilmeye
baĀlandà.
Ege Meslek Yüksekokulu bugüne kadar bu kapsamda 21 iĀ birliØi protokolü
imzaladà. Protokoller kapsamànda, yeni
eØitim merkezleri kurulurken, sanayicinin istediØi alanlarda eØitimler de
verilmeye baĀlandà. Üniversite-sanayi
iĀ birliØi kapsamànda ßzmir Atatürk
Organize Sanayi Bölgesi de (ßAOSB),
eØitime yönelik çalàĀmalarànà ve hazàrlàklarànà hàzlandàrdà. Ege Üniversitesi
Ege Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Semih GüneĀ, önümüzdeki
eØitim döneminden itibaren Mekatronik ve Sivil Hava UlaĀtàrma iĀletmeciliØi programlarà ile birlikte 33 farklà
alanda eØitim vermeye baĀlayacaklarànà kaydetti. GüneĀ, Ege Meslek Yüksekokulu olarak 1995 yàlàndan bugüne
kadar farklà alanlarda, farklà kurum
ve kuruluĀlarla 21 iĀ birliØi protokolü
imzaladàklaràm söyleyerek, Āu bilgileri verdi: “Son olarak THY Teknik
A.ÿ. ve Menemen Belediyesi ile protokol imzaladàk. Havacàlàk sektöründe
faaliyet gösteren Ņrmalaràn 4 bin 500
nitelikli, kaliteli teknik personele ihtiyacà var. Menemen Belediyesi ise Koyundere Belediyesi’nin eski binasànà
yüksekokul yapmamàz için bize tahsis
edecek. Ön protokol hazàrladàØàmàz
ßAOSB için de bünyemizde mekatronik bölümünü açtàk.”

En yüksek istihdam perakende ticarette
SigortalÕ ücretli olarak istihdam edilenlerin sayÕsÕ, Ocak 2012’de tüm sektörlerde 10 milyon 957 bine
ulaútÕ. Sektörel bazda istihdamÕn en fazla oldu÷u sektör 1 milyon 74 bin ile perakende ticaret oldu.
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EPAV
ßstihdam
ßzleme
Bülteni’nin 6. sayàsà yayàmlandà.
Bültene göre, kayàtlà toplam istihdam Ocak 2012’de 16 milyon 560 bin
oldu. Kayàtlà istihdam Ocak 2012’de,
2011’in aynà dönemine göre yüzde 8.7
arttà. Bu artàĀ, 1 milyon 321 bin ilave
istihdama karĀàlàk geldi. Kayàtlà istihdam artàĀànàn yüzde 75.5’i sigortalà üc-

retli (4/a), yüzde 3.7’si kendi hesabàna
çalàĀanlar (4/b), yüzde 20.9’u ise kamu
görevlileri (4/c) sayàsàndaki artàĀtan
kaynaklandà.
Ücretli istihdamànda perakende ticaret
ilk sàrada
Sigortalà ücretli olarak istihdam edilenlerin sayàsà Ocak 2012’de tüm sektörlerde 10 milyon 957
bin kiĀiye ulaĀtà. Sektörel bazda istihdamàn
en fazla olduØu ilk 3
sektör, 1 milyon 74 bin
ile perakende ticaret,
869 bin ile bina inĀaatà,
563 bin ile de kara ve
boru hattà taĀàmacàlàØà
sektörü oldu.

ßmalat sanayinde ise istihdamàn en fazla olduØu 3 sektör sàrasàyla; 422 bin ile
giyim eĀyalarà imalatà sektörü, 394 bin
ile tekstil ürünleri imalatà ve 379 bin ile
gàda ürünleri imalatà sektörü olarak belirlendi.

ßl bazànda deØerlendirmeler
Bülten’e göre, Ocak 2012’de il bazànda kayàtlà istihdamàn en fazla olduØu
3 il, 3 milyon 295 ile ßstanbul (yüzde
30.1), 919 bin ile Ankara (yüzde 8.4) ve
728 bin ile de ßzmir (yüzde 6.6) olarak
sàralandà. Kayàtlà istihdamàn en az olduØu 5 il ise; Ardahan (4 bin 474), Bayburt
(4 bin 694), Tunceli (5 bin 108), Hakkari (8 bin 301) ve Kilis (8 bin 968) oldu.
Ocak 2012’de bir önceki yàlàn aynà dö-

nemine göre gerçekleĀen toplam sigortalà ücretli çalàĀan artàĀànda yüzde 29.5
ile ßstanbul (294 bin), yüzde 7.7 ile ßzmir (77 bin), yüzde 6.7 ile Ankara (64
bin), yüzde 5 ile Bursa (50 bin) ve yüzde
4.5 ile de Antalya (45 bin) en önemli 5 il
olarak sàralandà. Aynà dönemde toplam
sigortalà ücretli çalàĀan sayàsà azalan illerin baĀànda yüzde 2.7 istihdam azalàĀà
ile Erzurum (bin 600) ilk sàrada geldi.
Erzurum’u, yüzde 12.1 ile Hakkari (bin
100), yüzde 7.1 ile Bitlis (971) ve yüzde 10.1 ile de Ardahan (505) takip etti.
Deprem felaketinden bu yana istihdamà
düĀen Van’da ise ilk defa Ocak 2012 ile
birlikte istihdam artàĀa geçti.

