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“Türk sanayisi belirsizliØe
raØmen büyüdü”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÕ Nihat Ergün Türk sanayinin her türlü
belirsizli÷e ra÷men güçlü büyümesini sürdürmeye devam etti÷ini vurgulayarak,
Hükümetin yatÕrÕm ortamÕnÕ iyileútirerek sanayicinin önünü açmaya devam
etti÷ini dile getirdi.

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanà Nihat Ergün 2011 yàlà Kasàm
ayàna ait sanayi üretim endeksini
deØerlendirdi. 2011 yàlà Kasàm ayànda sanayi üretim endeksinin, önceki yàlàn aynà
ayàna göre yüzde 8.4 arttàØànà vurgulayan
Bakan Ergün, takvim etkisinden aràndàràlmàĀ endeksin de bir önceki yàlàn aynà ayàna göre yüzde 5.2 oranànda artàĀ, mevsim
ve takvim etkilerinden aràndàràlmàĀ sanayi
üretim endeksi ise bir önceki aya göre
yüzde 2.5 oranànda azalàĀ gösterdiØini
vurguladà. Bakan Ergün, her üç seride de
2005 yàlàndan bu yana en yüksek Kasàm
ayà sanayi üretim endeksi deØerlerine ulaĀàldàØàna dikkat çekti.

“Sanayicinin Ņnansmana
eriĀimi kolaylaĀtà”
Türk sanayinin dünyada yaĀanan her
türlü belirsizliØe raØmen güçlü büyümesini sürdürmeye devam ettiØini dile
getiren Bakan Ergün konuya iliĀkin Āu
deØerlendirmelerde bulundu: “Hükümet
olarak biz de yatàràm ortamànà iyileĀtirerek sanayicimizin önünü açmaya devam
ediyoruz. Türkiye’nin yaĀadàØà yapàsal
dönüĀüm, piyasalaràn istikrara kavuĀmasànà saØlamàĀ, sanayicilerimiz önünü görür hale gelmiĀ ve uzun vadeli yatàràmlar
yapmaya baĀlamàĀlardàr. Sanayi üretimindeki artàĀ, güven ve istikrar ortamà sayesinde yapàlan yatàràmlaràn bir sonucudur.
Bugün geldiØimiz noktada sanayicimizin
Ņnansmana eriĀimi kolaylaĀmàĀ, bulduØu
Ņnansmanàn vadesi de uzamàĀtàr. Yine sanayi üretimindeki bu artàĀ rakamlarànàn,
Türkiye açàsàndan büyük bir sorun olarak
görülen iĀsizlik sorununa da olumlu bir
katkà verdiØini, artan istihdam oranlaràndan görebiliyoruz.”

“TeĀvikler cari açàk veren
sektörlere göre planlandà”
Türkiye ekonomisindeki kàràlganlàklarà
da yakàndan takip ettiklerini ve bu kàràlganlàklar için çözüm ürettiklerini belirten
Bakan Ergün, cari açàk için aldàklarà kàsa
vadeli tedbirlerin sonuç vermeye baĀladàØànà ifade etti. Orta ve uzun vadeli tedbirleri devreye soktuklarànà dile getiren
Ergün, yeni teĀvik paketinin hazàrlàklarànà
son aĀamaya getirdiklerini bildirdi. Bakan
Ergün, “TeĀvik paketinin en önemli özelliklerinden birisi, teĀviklerin cari açàk veren sektörlere göre planlanmasà ve uzun
vadede yüksek katma deØerli ürünlerin
üretimine dönük yapàsal deØiĀimin gerçekleĀtirilmesidir” dedi.

“2023 hedeņerine ulaĀmak çok
daha kolay olacak”
Orta Vadeli Program’da 2012 yàlà için
yüzde 4 gibi àlàmlà bir büyüme hedeŅ belirlediklerini aktaran Bakan Ergün, açàklamalarànà Āöyle sürdürdü: “Türkiye’nin
yine reel sektör eliyle, üreterek büyüme-

ye devam edeceØini düĀünüyoruz. TeĀvik lerde, önce asansör üreticilerini, ardànpaketi, yerli ve yabancà giriĀimciler için dan tàbbi cihaz üreticilerini, baĀta kamu
Türkiye’nin yatàràm cazibesini iyiden
olmak üzere tüm yerli üreticilerle buiyiye artàracak, büyümeye de
luĀturan toplantàlar yaptàk. Bu
önemli bir katkà verecektoplantàlarda, sektörlerin katir. Türkiye’de reel
pasiteleriyle iç piyasanàn
sektörün
rekabet
ihtiyaçlarànà eĀleĀtirmeye
gücünü artàrmaya
çalàĀtàk. ÿu hususu hep
yönelik çalàĀmalaràmàz da sürüyor.
hatàrlamak
gerekiyor:
GeçtiØimiz günTürkiye gibi genç ve
lerde,
kamudan
büyük nüfusa sahip bir
ve özel sektörden
ülkede, Ņrmalaràmàz için
32 farklà kurum
en
büyük teĀvik, iç pazatemsilcisini
bir
ràn aØàrlàklà olarak yerli
araya getiren Giriürünleri talep etmesi olaĀimcilik Konseyi’ni
kurduk.
Konsey’in
caktàr. Böyle bir bilinç ile
yapacaØà çalàĀmalar,
hareket ettiØimiz takdirde,
Türkiye’de giriĀimülke olarak ekonomide
ciliØin, özellikle
sürdürülebilir
büyenilikçi giriĀimyümeyi
yakalamak
ciliØin artmasàna
ve 2023 hedeņerine
büyük katkà saØBilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÕ
ulaĀmak çok daha
layacaktàr. Yine
Nihat ERGÜN
geçtiØimiz günkolay olacaktàr.”
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“Çek yasa tasarÜsÜ biran önce yasalaímalÜ”
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel BaúkanÕ Bendevi Palandöken, ticari hayatÕ boyunca
ödeme düzgünlü÷ü olan insanlarÕn tek bir çekinin ödenememesi nedeniyle hapis cezasÕ almasÕnÕn önlenmesinin
ticari hayatÕn önünü açaca÷ÕnÕ vurguladÕ.

Y

TESK Genel BaúkanÕ
Bendevi PALANDÖKEN

eni Çek Yasa Tasaràsà’nàn Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk
edilmesi ve adalet komisyonunda
kabul edilmesi ile ilgili yazàlà açàklamada
bulunan TESK Genel BaĀkanà Bendevi
Palandöken, çek yasasànda orta yolun bulunarak biran önce yasalaĀmasànàn binlerce kiĀiyi rahatlatacaØànà kaydetti. Ticari
hayatà boyunca ödeme düzgünlüØü olan
insanlaràn tek bir çekinin ödenememesi
nedeniyle hapis cezasà almasànàn önlenmesinin ticari hayatàn önünü açacaØànà
vurgulayan Palandöken, “Konfederasyon
olarak bu yasanàn biran önce yasalaĀmasànà bekliyoruz” dedi.
Palandöken ayràca, yeni teĀvik sisteminin yatàràmda ve istihdamda beklenen artàĀà saØlamadàØànà belirterek, “ßstihdamda
kayda deØer artàĀ saØlanabilmesi için teĀvikler büyük iĀletmelere deØil küçüklere
verilmelidir” dedi.

Palandöken, yaptàØà açàklamada kalàcà
istihdam artàĀà için esnaf ve KOBß’lerin
desteklenmesi gerektiØini vurguladà. Türkiye’deki iĀletmelerin yüzde 99.2’sinin
KOBß olduØunun altànà çizen Palandöken,
buna karĀàn teĀviklerin yüzde 99.2’ye deØil binde 8’e verildiØini belirtti. Bunun oldukça sànàrlà bir istihdam artàĀà saØladàØànà
dile getiren Palandöken, bu nedenle de
yeni teĀvik sistemi uygulamaya gireli 2 yàl
olmasàna raØmen sabit sermaye yatàràmlarànda da istihdamda da beklenen patlama
gerçekleĀmediØine dikkat çekti.

“KOBß’lerin %95’ß
mikro iĀletme”
KOBß’lerin yüzde 95’inin mikro iĀletme yani esnaf ve sanatkar olduØunu ifade
eden TESK BaĀkanà Palandöken, istihdam

stratejisi belirlenirken esnaf ve sanatkar
ile KOBß’lerin göz ardà edilmesi halinde
bu programdan bir sonuç alànamayacaØànà
kaydetti. ßstihdam teĀviklerinin saØlàklà ve
kalàcà sonuç verebilmesi için sanayileĀmiĀ
üretim yapan binde 8 deØil emeØe dayalà
mal ve hizmet üreten yüzde 95 desteklenmesi gerektiØini aktaran Palandöken,
iĀverenlerin tamamà için getirilen yüzde
5 oranàndaki prim desteØinin çok olumlu
bir geliĀme olduØunu belirtti. Bu destekten esnaf ve sanatkaràn çok az bir kàsmànàn
yararlanabildiØini ifade eden Palandöken
Āu açàklamalarda bulundu: “Çünkü bu
destekten yararlanabilmek için SGK’ya
prim borcunun bulunmamasà gerekiyor.
Yanànda çalàĀan kalfa ve çàraØàn primini
ödeyebilmek için fedakarlàkta bulunarak
kendi BaØ-Kur primini ödeyemeyen esnaf, kalfa ve çàrak çalàĀtàrmasà için getirilen bu destekten de yararlanamàyor. Bu sàkàntàdan kurtulmak için kalfa ve çàraklaràn
primlerine devlet katkà koymalà.”

ñhracat 134.5 milyar dolarla tarihi rekor kÜrdÜ
Afrika baúta olmak üzere alternatif pazarlara yüklenen ihracatçÕlar, 2011’de tarihi rekora imza attÕ. Geçen yÕl 134.5
milyar dolarlÕk ihracat yapÕlÕrken, bu rakam 2008 yÕlÕndaki 132 milyar dolarÕ da geride bÕraktÕ. øhracatÕn ithalatÕ karúÕlama
oranÕ yüzde 56.9 olarak gerçekleúti. 1 milyar dolarÕ aúan ihracat yapabilen il sayÕsÕ da 15’e çÕktÕ.

T

ürkiye’nin ihracatà 2011 yàlànda
yüzde 18.17 artàĀla 134 milyar
571 milyon 338 bin dolara
ulaĀtà. Türkiye, bu ihracat rakamàyla en
büyük pazarà Avrupa’daki daralmaya
raØmen 2008 yàlànda kàrdàØà 132 milyar
dolar rekorunun da üzerinde performans
göstererek yeni bir baĀaràya imza attà.
Kriz öncesine dönen ihracat, aralàk
ayànda ise son 37 ayàn en yüksek rakamànà
yakaladà. 2011 Aralàk ayànda Türkiye’nin
ihracatà bir önceki yàlàn aynà ayàna göre
yüzde 4.5 artarak 12 milyar 69 milyon
125 bin dolar oldu. 2011 yàlànda ihracata
en büyük katkàyà 20.4 milyar dolar ile
otomotiv sektörü yaptà. Türkiye’nin 81
ilinden 52 bin 225 Ņrma, 246 ülke ve
gümrük bölgesine uzanàrken, en büyük
ihracat pazarà ise yine Almanya oldu.
Anadolu’nun ihracatà geçen yàl kalktàØà
atakta hàz kazandà ve 1 milyar dolaràn
üzerinde ihracat yapan il sayàsà 15’i
yakaladà. 64 ilin ihracatà artarken, ßstanbul
ihracatàn en hàzlà ili oldu. 2011 itibariyle
ihracatàn ithalatà karĀàlama oranà da yüzde
56.9 olarak gerçekleĀti.

Gül bahçesinde deØil
Türkiye ßhracatçàlar Meclisi’nin (TßM)
açàkladàØà 2011 yàlà ihracat rakamlarànà
deØerlendiren Ekonomi Bakanà Zafer
ÇaØlayan, 2008 yàlànda 132 milyar
dolara ulaĀan, ardàndan kriz nedeniyle
2009 yàlànda gerileyen, 2010 yàlànda
ise özellikle AB dàĀàndaki pazarlara
yoØunlaĀma nedeniyle tekrar yükselmeye
baĀlayan ihracatàn 2011 yàlànda rekor
seviyeye ulaĀtàØànà söyledi. 2002 yàlànda
36 milyar dolardan alànan ihracatàn 9 yàl
içinde 3.7 katàna taĀàyarak 134 milyar

dolaràn üzerine çàkartmàĀ olduklarànà
ifade eden ÇaØlayan, “Bu ihracat rakamà
ile bir rekor kàràlmàĀ oldu. ßkincisi,
Türkiye 2008’de 132 milyar dolar
ile kàrdàØà rekorun ardàndan baĀlayan
kriz öncesine dönmüĀ oldu. Bu rekor
ihracat gül bahçesinde deØil, siyasal ve
ekonomik buhranlarla sarsàlan, rekabetin
had safhaya ulaĀtàØà barut fàçàsàna dönmüĀ
kritik coØrafyalara ihracat yapanlaràn
eseridir” diye konuĀtu.

15 il bir milyar dolarà yakaladà
2011 yàlànda en fazla ihracat yapan il,
ihracatànà yüzde 15 artàrarak 59 milyar
dolara çàkaran ßstanbul oldu. ßstanbul’u
12.6 milyar dolar ihracatla Kocaeli ve
12.5 milyar dolarla Bursa takip etti.
En fazla ihracat gerçekleĀtiren diØer
iller ise ßzmir, Ankara, Gaziantep,
Manisa, Denizli, Hatay ve Sakarya oldu.
Bu iller arasànda ihracatànà en fazla artàran
il Gaziantep oldu.
2011 yàlànda ihracatànà en fazla artàran
il yüzde 339 ile Kars oldu. Kars’à yüzde
93 artàĀla Kastamonu, yüzde 80 artàĀla
NevĀehir takip etti.
Bir milyar dolaràn üzerinde ihracat
yapan il sayàsà ise 15’e çàktà. Bu iller,
ßstanbul, Bursa, ßzmir, Ankara, Kocaeli,
Gaziantep, Manisa, Denizli, Sakarya,
Hatay, Adana, Mersin, Kayseri, Konya ve
Trabzon oldu.

Hedefe ulaĀmayà Suriye engelledi
Ekonomi Bakanà Zafer ÇaØlayan,
Orta Vadeli Program hedeŅ olan 134
milyar 800 milyon dolarlàk ihracat
hedeŅne sadece 228.6 milyon dolarlàk

fark kaldàØànà belirterek, Āunlarà söyledi:
“Bu fark üzerinde etkili olan unsurlaràn
baĀànda Suriye ve bu ülke üzerinden
ihracat yapàlan ülkelere ihracatàn
azalmasà geliyor. Suriye’ye ilk 10 ayda
aylàk ortalama ihracatàmàz 143.3 milyon
dolar iken, son 2 ayda 158.7 milyon dolar
oldu.”

1923’teki ihracatà Āimdi
bir saatte yakalàyoruz
Türkiye ßhracatçàlar Meclisi (TßM)
BaĀkanà Mehmet BüyükekĀi, Āöyle
konuĀtu: “Avrupa krizle boØuĀurken,
Kuzey Afrika’da, Suriye’de halk
hareketleri olurken Türkiye’de bu rekor
kàràldà. 500 milyar dolarlàk ihracat
stratejisinde yàllàk yüzde 12’lik artàĀ
hedeŅ varken, yüzde 18.5’lik bir artàĀà
yakaladàk. 1923’te Türkiye’nin toplam
ihracatà 50 milyon dolardà. ÿu andaki
ulaĀtàØàmàz rakamà 250 iĀ gününe, ve
8 saate bölüyoruz, 67.5 milyon dolar
çàkàyor. O zaman bir yàlda yaptàØàmàz
ihracattan fazlasànà Āimdi 1 saatte
yapàyoruz.”

ßstanbul odaklà ihracat
Anadolu’ya da kayàyor
Ekonomi Bakanà Zafer ÇaØlayan,
Türkiye’nin 2011 yàlà ihracatàyla ilgili Āu
bilgileri verdi:
28 ülkeye bir milyar dolaràn üzerinde,
47 ülkeye 500 milyon dolaràn üzerinde
ihracat yaptàk.
11 aylàk TÜßK verilerine göre 38 ilin
ihracatànda tarihi rekor kàràldà. 12 aylàk
TßM verilerine göre bir önceki yàla göre
64 ilimiz ihracatànà artàrmàĀ ve toplam

Ekonomi BakanÕ
Zafer ÇAöLAYAN

ihracat artàĀànda bu artàĀàn yüzde 36’sà
ßstanbul’dan, yüzde 14.5’i Kocaeli’den,
yüzde 6.8’i ßzmir’den, yüzde 6.5’i
Bursa’dan, yüzde 6.3’ü Gaziantep’ten
gelmiĀ.
Bu
geliĀmeler
ihracatàmàzàn
giderek yaygànlaĀtàØà, ßstanbul odaklà
ihracatàmàzàn giderek Anadolu’daki illere
kaydàØànà gösteriyor. 2008 yàlànda 48 bin
144 Ņrma ihracat gerçekleĀtirirken, 2011
Ocak-Kasàm döneminde bu sayà 52 bin
225 Ņrmaya yükseldi.
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Kemal ÇEKÜÇ

11 yäl sonra 2023,
daha çok iõimiz
var...

“Mîllî mücadele ekonomik anlamda yapÜlÜyor…”

E

konomi BakanÜmÜz SayÜn Zafer Çaðlayan bir
konuímasÜnda ekonomi
alanÜndaki mücadeleyi böyle
tanÜmlÜyor.

Enerjide yerli üretim
mesajÜ
• Enerji ve Tabii
Kaynaklar BakanÕ
Taner YÕldÕz, rüzgâr
santrallerinin
özellikle türbin ve
jeneratör kÕsÕmlarÕnÕn
Türkiye’de üretilmeye
baúlanabilece÷ini
belirterek, “Bu, 20
milyar dolarlÕk bir
pazardÕr. Bu pazarÕn
yerli üretimle beraber
karúÕlanmasÕnÕ
hedefliyoruz” dedi.

Hükümet stratejik hedeflerini
Cumhuriyet’in kuruluíunun
100. YÜlÜ için kavramlaítÜrÜlan “2023 VñZYONU” çerçevesine oturtmaya çalÜíÜyor. Çaðlayan, Türkiye’nin ihracatÜnÜn rekor seviyelere yükseldiðini, ancak, 2023 hedefleri
için daha çok çalÜíarak 500 milyar dolarlÜk ihracata ulaíÜlmasÜ gerektiðini belirtiyor. YatÜrÜm yapmanÜn cesaret,
gönül, özveri iíi olduðunu, bu nedenle açÜlan her tesisin
önemini bildiðini söylüyor.

G

Çaðlayan, artÜk milli mücadelenin baíka bir boyutunun
yaíandÜðÜna dikkati çekerek, íunlarÜ söylemií:

Öncelikle enerji tasarrufuna, enerji
verimliliØine ve yerli kaynaklarla geliĀtirmeye önem verdiklerini dile getiren Yàldàz, Āöyle konuĀtu: “Rüzgar
santrallerimizin türbin ve jeneratör
kàsàmlarànàn imal edileceØini inĀallah
hep beraber Türkiye’de görmüĀ olacaØàz. Bu 20 milyar dolarlàk bir pazardàr.
Türk mühendisleri çalàĀmalaràyla inĀallah bunun altyapàsànà oluĀturacaklar.”

“Türkiye, artÜk, her hangi bir íekilde baíka ülkeler tarafÜndan iígal edilmií, gündemi baíka ülkeler tarafÜndan
belirlenen bir ülke deðil, Milli mücadele artÜk ekonomik
anlamda yapÜlÜyor. Bizim ekonomik milli mücadelemiz, 2023 yÜlÜ hedefleridir. BaðÜmsÜzlÜk mücadelesinin
sonucunda elde etmií olduðumuz Cumhuriyetimizin
100. anlÜ, íerefli, íanlÜ yÜl dönümünde 500 milyar dolar
ihracata ulaímayÜ hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100.
kuruluí yÜl dönümünde, yapacaðÜmÜz bu tür yatÜrÜmlarla,
dünyanÜn bugün 16. sÜrasÜnda bulunduðumuz ekonomi
liginde Türkiye’yi íampiyonlar ligine, ilk 10’a sokacaðÜz.”
Bu tespitler sadece ekonomi dünyasÜna, sanayicilere,
üreticilere deðil toplumun tümüne moral veriyor.
Ancak daha yapÜlmasÜ gereken çok ií var ve 2023 yÜlÜna sadece 11 yÜl var.
Maliye BakanÜ Mehmet SayÜn ìimíek de yapÜlacak
iílere iliíkin kÜsa ve orta vadeli önlemleri sÜralÜyor:
“Mali disiplini devam ettireceðiz.
Brüt kamu borç stokunun milli gelire oranÜnÜ, daha da
düíüreceðiz.
ñkinci olarak, yeni teívik sistemi ile yatÜrÜmlardaki artÜíÜ
devam ettireceðiz. Teívik sisteminde, üretim, istihdam,
teknoloji ve Ar-Ge içeriði yüksek yatÜrÜmlarÜ desteklemeyi
sürdüreceðiz. Üçüncü olarak, aktif ií gücü politikalarÜ ile
istihdamÜ destekleyeceðiz. Dördüncü olarak, tasarruflarÜ
arttÜrmak, finansal ve sermaye piyasasÜndaki ürünleri
geliítirmek için yeni tedbirler alacaðÜz. Son olarak kayÜt
dÜíÜyla mücadeleyi sürdüreceðiz.”
Yeni teívik sistemine iliíkin çalÜímalarÜn devam ettiðini
hatÜrlatan ìimíek, bölgesel geliímiílik farklarÜnÜn azaltÜlmasÜ, rekabet gücünün arttÜrÜlmasÜ, stratejik alanlardaki
yatÜrÜmlarÜ, sektörel kümelenmeyi destekleyen ve ölçek
ekonomisi kriterlerini öne çÜkaran teívik sisteminin daha
da geliítirilerek uygulanmasÜna devam edileceðini vurguluyor…
Dileðimiz, 2023’e doðru 2012 yÜlÜnÜn ülkemiz
açÜsÜndan“ekonomik milli mücadele” tanÜmÜnÜ hak
eden baíarÜlarÜn sergilendiði bir yÜl olmasÜ…
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ebze’deki TÜBßTAK Marmara AraĀtàrma Merkezi’ni
(MAM) ziyaret eden Yàldàz, enerjide çok fazla dàĀaràdan alman, transfer edilen teknolojilerin
Türkiye’de yapàlmasàyla ilgili ciddi
bir çalàĀma olduØunu kaydetti.

20 milyar dolarlàk pazar

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÕ
Taner YILDIZ

Yerli kaynakla gireceØiz
Yàldàz, 2023 yàlàna yerli kaynaklarla
girmeyi hedeņediklerini de belirterek,
“Bu cari açàØàn azaltàlmasà adàna da
önemli. Bor hidrürlü aracàmàzda olduØu gibi hidrojen enerjisiyle hibrit
sistemle çalàĀan araçlaràmàzàn geliĀtirilmekte olduØunu göreceØiz” dedi.
Kömürden ve biyo kütleden sàvà yakàt elde edilmesiyle ilgili prototip
çalàĀmalaràn olduØuna da iĀaret eden
Yàldàz, Āunlarà anlattà: “Yerli ve ucuz
enerjiye özellikle yerli enerjiye konulacak katkàlaràn aslànda bütün mühendislerimiz için bütün bu iĀle ilgili paydaĀlar için heyecan verici olduØunu

söylemeliyim. GüneĀ enerjisiyle ilgili
de 2012 ve 2013 önemli yular.” ÖzelleĀtirmeye devam Türkiye Elektrik
ßletim Aÿ’nin (TEßAÿ) tamamlanmak
üzere olan 700 megavatlàk bir yatàràmà
olduØuna da deØinen Yàldàz, Āöyle konuĀtu: “Elektrik daØàtàmàndaki özelleĀtirmeler devam ediyor. Bu geçiĀ
dönemlerinde bir takàm aksaklàklaràn
olduØunu görüyoruz. Bu aksaklàklarà
özel Āirketler ve sivil toplum kuruluĀlaràmàzla hep beraber deØerlendiriyoruz. Problemlerine çözüm yollarà
aràyoruz.”

Milli Gemi tamam, sÜra otomobilde
Türkiye’nin milli savaú gemisi olan MøLGEM Projesi’nde, mukavemet ve
su altÕ patlama analizlerini gerçekleútiren mühendislik úirketi FøGES Aù,
úimdi de milli otomobil tasarlanmasÕ için harekete geçti.
ßGES Aÿ Genel Müdürü Taràk ÖØüt, yaptàØà açàklamada, yenilikçi ve çaØdaĀ bir
Türk otomobilinin tasarlanmasà için
Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi Āirketleri ile otomotiv sektörü
temsilcilerinin güçlerini birleĀtirmesi gerektiØini söyledi.
Türkiye’nin, dünya ölçeØinde bir
bilim ve teknoloji merkezi olabileceØini ifade eden ÖØüt, bunun için
Ar-Ge faaliyetlerinin önemli olduØuna iĀaret etti. Tohumlarà 50 yàl
önce atàlan Türk otomotiv sanayinin, üstün üretim kalitesi ve dünya
ölçeØinde rekabetçi ürünleri ile çok
önemli bir düzeye ulaĀtàØànà ifade
eden ÖØüt, yerli savunma sanayinin
de son yàllarda büyük bir atàlàm içinde olduØunu, bu iki sektörün ortak
akàl oluĀturmasà gerektiØini kaydetti.

F

‘’MßLGEM ile millet
olarak özgüven kazandàk’’
ßstanbul Tersanesi’nde kamu-özel
sektör iĀbirliØi ile tasarlanan ve üre-

tilen MßLGEM Korveti’nin bu geliĀmede adeta bir kilometre taĀà özelliØine sahip olduØunu anlatan ÖØüt,
‘’Bu proje ile kendi savaĀ gemimizi
yapmàĀ olmaktan öte millet olarak
çok önemli bir deØer kazanmàĀ olduk. Bu deØerin adà özgüvendir. ßĀte
millet olarak en çok eksikliØini hissettiØimiz bu konuda adeta en zoru
baĀardàØàmàzà söylemek yanlàĀ olmaz’’ dedi.
Türkiye’nin gündeminde milli otomobil, milli motor, milli uçak, milli
tank ve diØer birçok stratejik milli ürünün bulunduØuna iĀaret eden
ÖØüt, ülke güvenliØi anlamànda
baØàmsàz ve aynà zamanda saØlam
ekonomiye sahip olabilmek için bu
ürünlerin yerli olarak yapàlmasà gerektiØini söyledi.
Bu ürünlerin ithal edilemeyeceØini, aksi taktirde ambargolar ve cari

açàk sorununun daima Türkiye’nin
önünde bekleyeceØini belirten ÖØüt,
Āöyle konuĀtu: ‘’Teknoloji üreterek
ürünlerimizin katma deØerini arttàracaØàz ve cari açàk sorunumuzu katma deØeri yüksek ürünler yaparak
çözeceØiz. Ortak amacàmàz, üretim
açàsàndan çok güçlü olduØumuz otomotiv yan sanayinde bir basamak
daha çàkarak kendi ürünümüzü ve
kendi teknolojimizi geliĀtirdiØimiz
bir düzeye ulaĀmaktàr. Sadece otomobil deØil, Türk imzalà yenilikçi
ve çaØdaĀ mobilite araçlarà yapmak
istiyoruz. Bunun için otomotiv ve
savunma sanayimiz daha yakàn çalàĀmalàdàr. Savunma sanayimizin
çeĀitli alanlardaki ileri teknoloji tecrübesi otomotiv sanayimize transfer
edilmelidir. Otomotiv sektörünün
ise güçlü yan sanayisi savunma sektöründe yerini almalàdàr.’’
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Faiz lobisi ile
“mÕú gibi” yapanlar
lobisi arasÕnda savaú

ÿeŅk ÇALIÿKAN

”Faiz Lobisi” kavramÜ son zamanlarda ekonomi gündemimizin konusu. Bir grup ekonomi yorumcusu
faizlerin artmasÜ gerektiðini yoksa
cari açÜðÜn finanse edilemeyeceðini
söylemekte. Finansmanda sorun
çÜkar endiíesi ile de kurlarÜn yükseldiðini ifade etmekteler. Faizlerin
yükselerek tüketimin, enflasyonun
düíeceðini ve tasarrufun artacaðÜnÜ,
yüksek faize yurt dÜíÜndan da talep
olacaðÜnÜ böylece ülkeye döviz gireceðini cari açÜðÜn hem düíeceðini
hem de finansmanÜnÜn kolay olacaðÜnÜ iddia etmekteler.
Hükümetin siyasi kanadÜ ve onun
taraftarlarÜ da bu yorumu yapanlarÜ
“Faiz lobisi” olarak adlandÜrmakta, yükselen enflasyon ve faizlerin
ekonomik gerçeklerden deðil, faiz
lobisinin spekülasyon ve manipülasyonlarÜndan kaynaklandÜðÜnÜ iddia
etmektedir. Hükümetin ekonomi
kanadÜnÜn da faiz lobisi gibi düíündüðü ancak, siyasi kanattan (Baíbakan) çekindiði için íu anda karíÜymÜí
gibi durduðu kanaatindeyim. Gerçek, faiz lobisi ve hükümetin ekonomi kanadÜna mÜ, yoksa hükümetin
siyasi kanadÜna mÜ yakÜn durmakta?

para kazanamaz. Faizlerin düímesi
kurlarÜn yükselmesi durumunda
ülkemize mal ve para satan yabancÜlar kârsÜz kalÜr. Faiz lobisi, ABD,
AB, Çin, Japonya ve petrol ihraç
eden ülkelerin kulaklarÜndan dahi
döviz fÜíkÜrdÜðÜnÜ görmezden gelir.
Ülkemizde döviz kÜtlÜðÜ olacakmÜí
gibi yaygara çÜkarÜr. Öküzün altÜnda
buzaðÜ arar. Faiz lobisi ülkemize
bakarken, ülkemiz ve dünya gerçeklerinden bakmaz. Atalar dinine
dönüímüí batÜ medyasÜndan aldÜklarÜ bilgiler ile analiz ve sentez
yapar. Düíünce sistematiðinde batÜyÜ
merkez alÜr. Oysa ABD, AB, Japon
ekonomilerinin içinde bulunduðu
kÜsÜrlÜðÜ görmez. Görmezden gelir.
Faiz lobisinin varsayÜmlarÜ ve bilgileri yanlÜí ve yönlendirilmiítir. Gerçek
faiz lobisine yakÜn durmamakta.

Hükümetin siyasi kanadÜnÜn kanaatine gelince… 2003’ten bu yana
uygulanan ekonomi politikasÜ cari
açÜða dayalÜ saadet zinciri politikasÜdÜr. Dünyada paranÜn bollaímasÜ,
Çin’in dünyayÜ ucuz mala boðmasÜ,
2001 krizinden sonra ekonominin
anatomisinin kÜsmen düzeltilmesi,
tek baíÜna ve güçlü bir siyasi iktidarÜn olmasÜ cari açÜða dayalÜ saadet
Faiz, biyolojimizdeki tansiyona
benzer. Yani faiz, sebep deðil sonuç- zincirinin devamÜnÜ saðlamÜítÜr. Ültur. Yaíam biciminiz fÜtrata uygun
kemizin kronik sorunu olan yüksek
deðilse, fÜtratÜnÜza uygun yemekler
enflasyon ve faiz, bütçe açÜðÜ cari
yemiyor, düzenli uyku uyumuyoraçÜk halÜsÜnÜn altÜna süpürülmüítür.
sanÜz, içki sigara gibi zararlÜ alÜíDünyada kriz (Çin’in üretim ve takanlÜklarÜnÜz varsa tansiyon hastasÜ
sarruf fazlasÜ, ABD ve AB’nin para
olursunuz. Faiz de bir ekonomi için
basmasÜ) devam ettiði sürece saadet
tansiyon gibidir. Ülkenizi iyi yönetzinciri ülkemizde devam edecektir.
miyorsanÜz, verimli yerlere yatÜrÜm
2012 yÜlÜ da bu saadet zincirine ekyapmÜyorsanÜz, verginizi düzgün
lenen halkalardan biri olacak gibi
toplamÜyorsanÜz, gelir daðÜlÜmÜnÜz
durmaktadÜr. Yurt dÜíÜnda ekonomik
adaletsizse, insanlarÜnÜza tasarruf
hava bozuldukça cari açÜk halÜsÜ haalÜíkanlÜðÜ edindirmemiíseniz, tasar- valanmakta ve altÜndan yüksek faiz
ruf diye altÜn, döviz ve gayrimenkule
ve enflasyon çÜkmaktadÜr.
para yatÜrÜyor iseniz faiz oranlarÜ
yükselir.
Hükümet bu güne kadar kapitülasyonlarÜn yeni adÜ olan cari açÜða
Faiz lobisi, faizin yükselmesini isköklü çözüm olacak tedbirleri bir
ter. Faizler yükselsin ki, ülkeye döviz
türlü almadÜ. Tedbir almayÜíÜnÜn
aksÜn. Akan dövizle ithal mallar
bedeli faiz ve enflasyon olarak çÜkucuzlasÜn, ucuzlayan mallarla ithatÜðÜnda baíkalarÜnÜ suçlayarak ya da
latçÜlar para kazansÜn, kazandÜklarÜ
baðÜrarak durumu kurtaracaðÜnÜ zanparayÜ yatÜrÜma çevirmeden devlet
tahvillerine yatÜrarak bir çifte kavrul- netmektedir. Ülkemiz bu gün deðil
muí kazanca ulaísÜnlar. ìayet faizler 1950’den bu yana cari açÜðÜn (=kapitülasyon) saðladÜðÜ saadet zinciri
düíerse kur yükselir, kur yükselince
ile idare edilir. Zincir koptuðunda ya
ithalat pahalÜlaíÜr. Ülkede üretim
da kopacaðÜnda da ihtilal yapÜlÜrdÜ.
yapmak istihdam yaratmak cazip
hale gelir. ñnsanlara ií, aí yeri açÜlÜr. Gök kubbe altÜnda yeni bir íey yok.
Olan yine garip gurabaya olacak.
ñnsanlar ihtiyaçlarÜnÜ kredi çekerek
Faiz Lobisi ile “MÜí Gibi” yapanlar
deðil, alÜn teri ile kazandÜklarÜ gelirarasÜnda kavga, kayÜkçÜ kavgasÜndan
leri ile alÜrlar. O zaman da ithalatçÜ,
yurt dÜíÜndan döviz borçlananlar
baíka bir íey deðil.

“Sanayicilerimiz birer kahraman”
Milli Savunma
BakanÕ øsmet YÕlmaz,
OSTøM OSB’yi ziyaret
etti. Savunma sanayi
kümelenmesi üyeleri ile
toplantÕ yapan YÕlmaz,
“Ülkenin güzel gelece÷i
için çok önemli çalÕúmalar
yapan siz sanayicilerimiz
birer kahramansÕnÕz. Sizi
kutluyorum. Türkiye’nin
geliúmesinin 2 yolu
vardÕr, bunlar üretim ve
tasarruftur” dedi.

O

STßM Organize Sanayi Bölgesi, bilim ve siyaset dünyasànàn önemli
isimlerini aØàrlamaya devam ediyor.
Son yàllarda hàz verilen Kümelenme çalàĀmalarà ile özellikle Savunma Sanayi alanànda OSTßM’i önemli bir marka haline getiren
OSB yönetimi, son olarak Milli Savunma Bakanà ßsmet Yàlmaz’à aØàrladà. Yàlmaz OSTßM
Yönetim binasànda OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn, BaĀkan Yardàmcàsà Sàtkà Öztuna,
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Savunma Kümesi
üyesi sanayiciler tarafàndan karĀàlandà.
OSTßM Savunma ve Havacàlàk Kümelenmesi
(OSSA) ev sahipliØinde düzenlenen toplantà
ile OSSA üyesi savunma sanayi imalatçàlarà,
Yàlmaz’la sektörün geleceØine ve kendi beklentilerine iliĀkin görüĀlerini paylaĀtàlar.

“Bu insanlar kahramandàr”
Milli Savunma Bakanà ßsmet Yàlmaz da,
“Ülkenin güzel geleceØi için çok önemli çalàĀmalar yapan siz sanayicilerimiz birer kahramansànàz ve ben her birinizi gönülden kutluyorum” dedi. “Türkiye’nin geliĀmesinin 2
yolu vardàr, bunlar üretim ve tasarruftur” diyen Yàlmaz Āöyle konuĀtu:
“EØer ki üretemezsen kesinlikle geriye gidersin, kaybedersin. Tasarruf yapamazsan da
yine üretemezsin. Nedir israf; hak edilmemiĀ
tüketim israftàr. Türkiye Āu anda kàsmen ona
gidiyor. Çünkü kredi kartàyla yapàlan alàĀveriĀlerin birçoØu bu hak edilmemiĀ tüketime giriyor. Dolayàsàyla bizim daha çok üretmemiz
lazàm, üreten insana daha çok destek olmamàz
lazàm. Ayràca tasarrufu da teĀvik etmemiz
lazàm. Bugün Almanya diØer ülkelerden çok
daha farklàysa bilin ki 2 kriteri var; üretim ve
tasarruf. Avrupa’da en fazla tasarruf oranàna
sahip ülke Almanya, yine Avrupa’da en fazla
üreten ülke de Almanya’dàr. Dolayàsàyla bizim de ülkemizde bu iki konunun teĀviki için
elimizden geleni yapmamàz lazàm.”
Üretimin ardàndan diØer önemli unsurun da
ürettiØini satabilmek olduØunu vurgulayan
Yàlmaz, “2023 yàlànda bir hedeŅmiz var, 500
milyar dolar üretebilmemiz lazàm. ßhracatàmàzà arttàrabilmemiz için üretmemiz lazàm. Hem
Ņyatta hem kalitede rekabet edebilir olmamàz
lazàm. Dolayàsàyla bizim 500 milyar dolarlàk
mali üretebiliyor olmamàz lazàm. Bunu üretebilmemiz için de milli güç lazàm. Her biriniz
milli gücümüzün bir parçasàsànàz. Bu bilinç
içinde el ele vererek, Türkiye’nin bu bölgede kendi kendine yetebilen, kendinin dàĀànda
da çevresindeki birçok ülkenin de hastalàØàna
çare olabilecek hale gelmesi için çalàĀacaØàz.
Bu amaç için yaptàØànàz tüm çalàĀmalar için
de teĀekkür ediyorum, bu anlamda tüm kahra-

manlarà kutluyorum” dedi.
OSTßM OSB Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn da konuĀmasànda, OSTßM olarak
en önemli dertlerinin yerli üretimin önemine
vurgu yaparak, arttàràlmasàna katkàda bulunabilmek olduØunu, özellikle “terli katkà” olarak
bilinen Offset uygulamasànàn arttàràlmasà için
farkàndalàk yaratmaya çalàĀtàklarànà belirtti.
Savunma Sanayi MüsteĀarlàØà’nàn bu konuda
diØer tüm kurumlardan önde bir yapàlanmasà
olduØunu ve Offset konusuna büyük önem
verdiØini söyleyen Aydàn, bu duyarlàlàklarà ve
çalàĀmalaràndan dolayà OSTßM’in bir savunma sanayi merkezi haline geldiØini, OSSA
kümesi altànda birleĀerek daha da güçlendiØini söyledi. Aydàn; “Enerji grubumuz rüzgâr
santralini yapmaya talip, savunma kümemiz
motoru yapmaya talip, ßĀ ve ßnĀaat Makineleri
Kümemiz metroyu yapmaya talip. Biz bunlarà
yapalàm derken iĀin içinde bir Ņrmamàz yok
ama bizim bu grup ile Türkiye’nin gücünü ortaya koyabilme kabiliyetimiz var. Bu anlamda
her türlü görevi almaya hazàr olduØumuzu sizlere iletiyoruz” dedi.
OSSA Küme Koordinatörü Hilal Ünal da,
kümenin oluĀum süreci ve bugüne kadar yapàlan çalàĀmalar hakkànda bilgi verdi. Toplantàda, savunma sanayine çalàĀan alt yüklenici
KOBß’lerin beklentilerini içeren bir konuĀma
yapan OSSA Yönetim Kurulu BaĀkan Yardàmcàsà Ali Han, “MüsteĀarlàØàmàz ve ana
sanayimizin desteØiyle oluĀan küme Ņrmalaràmàzdaki kabiliyetleri bir üst seviyeye taĀàmak adàna küme Ņrmalarànca belirlediØimiz
beklentilerimizi 3 ana baĀlàk altànda topladàk”
dedi. Han konuĀmasànà Āöyle sürdürdü:
“Bu 3 baĀlàk; stratejik, sürdürülebilir iĀ ve
çözüm ortaklàØà, Ar-Ge yerlileĀtirme ve teknoloji aktaràmà, uluslararasà pazar ve iĀbirliklerinin geliĀtirilmesine destek. Stratejik sürdürülebilir iĀ ve çözüm ortaklàØà dediØimizde
ana sanayide yürütülen projelerde uzun süreli
ve sözleĀmeye dayalà iĀ aktaràmà bekliyoruz.
ÿu anda aldàØàmàz iĀler daha çok parça parça geliyor, biz bu anlamda önümüzü görmek
istiyoruz. Ar-Ge, yerlileĀtirme ve teknoloji
aktaràmà konusunda ise KOBß’lerin araĀtàrma geliĀtirme yeteneØini arttàracak desteklerin oluĀturulmasànà talep ediyoruz. Bir takàm
savunma sanayi ürünlerinin hibe Āeklinde
destekleri maalesef yok. Yurt dàĀàndan temin
edilen kompanent ve alt sistemlerin yerlileĀmesi konusu, ana sanayimiz birimlerinde
de tartàĀàlan bir konu ve biz de burada aktif
görev almak istiyoruz. Uluslararasà Pazar ve
iĀbirliklerinin geliĀtirilmesi için de KOBß’lerin yeteneklerinin uluslararasà pazar için en
iyi Āekilde kullanàlmasà, bu yolda oluĀabilecek
iĀbirliklerine destek verilmesini bekliyoruz.”
Toplantànàn sonunda OSTßM BaĀkanà Orhan Aydàn, Bakan Yàlmaz’a ziyaretlerinden
dolayà teĀekkür ederek, ziyaret anàsà bir plaket
sundu.
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Türkiye Giriúimcilik Konseyi kuruldu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÕ Nihat Ergün, kurulan Giriúimcilik Konseyi’nin, giriúimcilerin finansmanÕnÕ çözmek
için, yerli ve yabancÕ finans kaynaklarÕna ulaúÕmÕ kolaylaútÕrmaya, risk sermayesi fonlarÕ ve iú melekleri gibi alternatif
finansal araçlarÕ geliútirmeye yönelik eylemler hazÕrlayaca÷ÕnÕ bildirdi.
ve buna uygun eylem planlarànà devreye
sokulabilirse, Türkiye’nin her açàdan çok
daha iyi günler yaĀayacaØànà vurgulayan
Ergün, “Bu nedenle, kamunun, özel sektörün, yerel yönetimlerin, üniversitelerin,
bütün bir toplumun birlikte hareket etmesi, sorunlara birlikte çözüm aramasà gerekiyor. GiriĀimcilik Konseyi’nin yapàsàna
baktàØàmàzda, iĀte böyle güçlü bir mozaik
oluĀtuØunu görüyoruz. Konseyin yapacaØà
çalàĀmalar ile ortaya çàkacak olan sinerji ve
enerji, ülkemizde giriĀimciliØin geliĀmesine ciddi katkà saØlayacaktàr” dedi.

E

rgün,
Türkiye
GiriĀimcilik
Konseyi’nin kuruluĀ töreninde yaptàØà konuĀmada, Türkiye’nin, son
yàllarda gerçekten çok önemli deØiĀimler
yaĀadàØànà, yàllardàr birikmiĀ birçok sorununa çözüm üretirken, geleceØin güçlü Türkiye’sini inĀa edecek adàmlarà da atmaya
baĀladàØànà kaydetti.

GeçmiĀte siyasi ve ekonomik açàlardan kronik sorunlarà bulunan Türkiye’nin, gerek
kamu, gerek özel sektör olarak sürekli günü

YÜllarca kravatlÜ, devletin, resmiyetin,
memurun íehrine yakÜíÜr bir giyim kuíam
içerisinde, iíinden evine evinden iíine giden bir delikanlÜydÜ Ankara, ona dÜíarÜdan
biraz saygÜyla bakanlarÜn gözünde. Genç
bir baíkent olmak onun kentsel tasarÜmÜna
yansÜmÜítÜ. Daha planlÜ büyüme için bu
bir avantajdÜ. Bir íehri, insanlarÜn gözünde
deðerli kÜlan, özellikle dÜíarÜdan bakabilenler
açÜsÜndan, öncelikle gözleri ile gördükleridir.
Göz görür gönül sever. Gözle görülür bir
deðiíim var Ankara’da. Kentsel dönüíümün son 10 yÜla sÜðan gözle görünürlüðünü
yadsÜyamayÜz. Tepelerinden vadi, dere ve
göllerine, yerleíim yerleri caddeleri, alÜíverií
merkezleri, parklarÜ, spor merkezleri, raylÜ,
sistemleri, OSB’leri kamu ve özel sektör
yapÜlarÜ üniversite yerleíkeleri, turizm tesisleri ile kentin geliítiðini, deðiítiðini gözlerimizle görüyoruz. Ankara’ya hava yolu ile
ulaíanlarÜn ilk ayak bastÜðÜ Esenboða Hava
AlanÜ bile bu deðiíimin güler yüzünü size
gösteriyor. Oradan íehir merkezine ulaíÜrken geçtiðiniz güzergâhÜn yeni halini sihirli
bir deðnek deðmií sayabilirsiniz, eski haliyle
kÜyasladÜðÜnÜzda.
Ankara’ya ií dünyasÜ gözüyle baktÜðÜmÜzda
deðiíimin farklÜ bir yüzünü görebiliriz. Büyüyen yenilenen, yenileri kurulan OSB’leri,
AVM ve ñí Merkezleri, dikkat çeken, kümelenecek kadar öne çÜkan sektörleri ile Ankara

Mevcut durum doØru analiz edilir, geleceØe
iliĀkin saØlàklà projeksiyonlar oluĀturabilir

“Konseyin görevlerinden biri de iĀletmelerin ömrünü uzatmak’’
Ergün, teknoloji odaklà giriĀimciliØi arttàrmaya da ayrà bir önem verdiklerini, bir
yandan KOSGEB’in giriĀimcilik destek
programànà yürüttüklerini anàmsatarak,
Āunlarà kaydetti: “GiriĀimcilik eØitiminden
yararlanan arkadaĀlaràmàza, kendi iĀlerini
kurmalarà için 27 bin Lira’ya kadar geri
ödemesiz hibe, 70 bin Liraya kadar da faizsiz geri ödemeli destekler saØlàyoruz. EØer
bu teknolojik alanda ürün geliĀtirecek birisi
ise 100 bin lira hibe, ikinci fazda 500 bin
lira daha, üçüncü fazda da risk sermayesi
Āirketlerin devreye girmesi. Artàk 4. fazda
biz yokuz, ÿirket bu fazda dünyaya açàlacak. Bu programla sadece eØitimden yararlananlara para veriyoruz; çünkü iĀ kurmak
da bir bilgi ve metot gerektiriyor.”

Ankara için projesi olanlar açÜsÜndan saðladÜðÜ desteklerle hayalleri gerçeðe dönüítürme olanaðÜnÜn da adresi. Yani katÜlÜmcÜlÜk
esas… Geliímií bir ülke olmanÜn göstergelerinden biri de, vatandaílarÜnÜn yaíamlarÜna
Ankara’da yaíamak
etki edecek deðiíikliklere yön verme konusunda karar alma mekanizmalarÜna olumlu
yönde etki edecek fikir üretebilmeleri ve bu
fikirleri projelere dönüítürme kabiliyetleridir.
AjansÜn proje çaðrÜlarÜna raðbet açÜsÜndan
Cüneyt ÖRKMEZ
göstergeler AnkaralÜlarÜn bu konuda biraz
aðÜr kaldÜðÜnÜ gösteriyor. Bu kadar fÜrsatÜn,
Baíkent olmanÜn avantajÜ yanÜnda acaba
sanayi ve ticarette de Baíkent’e yakÜíÜr bir
çok çok önemli. Ankara KalkÜnma AjansÜ’nÜn yapÜlacaklarÜ birileri yapsÜn diye mi düíünüdeðiíim sürecinde. Deðiíimi yönetmek için
Yönetim Kurulu; Ankara Valisi baíkanlÜðÜnyoruz?
Ankara’nÜn önünde yapÜlacak çok sÜkÜ iíler
da, Ankara Büyükíehir Belediye BaíkanÜ,
var. Bu tasarÜmsal bir bakÜí açÜsÜ ile ama
Ankara, bugünkünden çok daha fazla
OSTñM Yönetim Kurulu BaíkanÜ, ASO ve
sürdürülebilir olmalÜ. TasarÜm geçmiíten
ATO BaíkanlarÜ, ñl Genel Meclisi BaíkanÜ,
ürün ve hizmet üretecek potansiyele sahip.
geleceðe bir kentin kimliðini oluíturur. Neyi Ankara Ticaret BorsasÜ BaíkanÜ, KAR-DER
Ankara’yÜ 24 saat yaíayan ve üreten bir íetasarlarsanÜz tasarlayÜn mevzu bahis olan
Genel Sekreteri’nden oluíuyor. KalkÜnma
hir olarak hayal etmek çok da ütopik olmasa
bir kentin kimliðine etki edecek kararlar ise
Kurulu ise ilçe belediyeleri kaymakamlÜklarÜ
gerek. TÜñK rakamlarÜna göre 2010 yÜlÜnda
o kararÜ kentin yaíayanlarÜnÜ ve bir yaíam
ve odalarÜ, üniversiteler, teknoparklar, sivil
Ankara’ya hava yolu ile gelen yabancÜ uyboyu hayatlarÜnÜn içerisinde yer alacak
toplum kuruluílarÜ ve sendikalar, ilgili müruklu kiíi sayÜsÜ 406 bin civarÜnda Bu bir yÜl
sonuçlarÜnÜ düíünerek vermeliyiz. Ankara
dürlükler ve medya kuruluílarÜnÜn bir araya önce 290 bin idi. 2011’de 500 bini geçtiði
insanÜ rutin ve düzenden yana olarak tageldiði genií bir yapÜ. Ankara KalkÜnma
tahmin ediliyor. Gelenin gideni, uðrayanÜ da
nÜmlanÜr... DÜíarÜdan gelenlerin söylediði
AjansÜ icra organÜ baíÜnda yer alan Genel
arttÜ Ankara’nÜn. Gelecek dönem Ankara’da
bir sÜkÜcÜ yön gibi söylenen resmi ve düzenli Sekreter yönetiminde ve özenle tercih edilíehirliler olarak görünen AnkaralÜ’nÜn kentin mií profesyonel çalÜíanlarÜ ile Ankara’yÜ 21. sosyal, kültürel ve ekonomik hayatÜ íehirde
yaíayanlar ve íehre uðrayanlar açÜsÜndan
geliíimi için atÜlacak adÜmlardan haberdar
yüzyÜlda Türkiye ve Avrasya’nÜn teknoloji
titizlikle deðerlendirmek gerekiyor. Ankara
olmasÜ yanÜnda daha katÜlÜmcÜ olmasÜ gerek. ve bilim merkezine dönüítürme arzusuyla
için karar almak ve uygulamak birçok açÜBu anlamda AnkaralÜ’nÜn özenle izlemesi
çalÜímalarÜna devam ediyor. Ankara ile
gereken bir kuruluí var.
dan çok daha kolay olmalÜ. Bir ülkeyi yöneilgili planlamalar ve kararlar konusunda
ten baíkent olmanÜn bu kadar da avantajÜ
söyleyecek
sözü
ve
etkisi
olan
tüm
kurum
Ankara KalkÜnma AjansÜ. Tüm
olsun artÜk. Kar altÜnda bir Ankara akíamÜnve kuruluílarÜn temsil ve karar alma mekaAnkaralÜlar’Ün Ankara KalkÜnma AjansÜ’nÜn
internet sitesini yakÜndan izlemesi gerektiðini nizmalarÜnda yer aldÜðÜ AjansÜn, Ankara’nÜn da yaíadÜðÜmÜz íehrin aslÜnda ne kadar da
deðerli olduðunu düíünüyorum. Kar manzadüíünüyorum. Ankara’nÜn kalkÜnmasÜ ve ge- kalkÜnmasÜ için önemli bir merkez olacaðÜ
rasÜ insanÜ bir baíka düíündürüyor. Biraz da
liíiminden bahsederken bu konuyu kendine íimdiye kadar yaptÜðÜ çalÜímalardan anlaíÜmisyon edinmií bir kurumun varlÜðÜn bilmek lÜyor. Ajans, daha yaíanÜlÜr ve kalkÜnmÜí bir
duygusal…

cuneytorkmez@tosyov.org.tr

B

ir íehir için söylenecek çok íey
vardÜr mutlaka. Ankara için henüz
söylenmemií, yazÜlmamÜí, tasarlanmamÜí çok daha fazla íey olduðunu düíünüyorum. Ankara zamanÜn dolu dolu aktÜðÜ
bir íehir olmak için çok fazla deðere sahip
olmalÜ, var olanlarÜn yanÜnda.

kurtarma hesaplarà ile meĀgul olduØuna
iĀaret eden Ergün, son 9 yàlda Türkiye’de
oluĀan güven ve istikrar ortamànàn, birçok
sorunun çözümünü saØladàØànà anlattà. Bakan Ergün, bu güven ve istikrar ortamànàn
en önemli meyvelerinden birisinin de, artàk
bu ülkenin ve bu ülke insanlarànàn orta ve
uzun vadeli planlar yaparak, bu planlarà hayata geçirebilmesi olacaØànà söyledi.

Bakan Ergün, Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu’nda önemli bir karar aldàklarànà
belirterek, Āunlarà kaydetti: “Artàk üniversitelere yönelik giriĀimci ve yenilikçi
üniversite endeksleri oluĀturacaØàz ve üniversitelerimizin bu alanlardaki performansànà ölçmeye baĀlayacaØàz. Üniversiteden
kaç giriĀimci, kaç patent çàkmàĀ? Kaçà lisanslanmàĀ? Kaçà sanayi için ticarileĀmiĀ?
Bunlar yeni kriterler olacak. Bugün kurulan
GiriĀimcilik Konseyi, giriĀimcilerin Ņnansmanànà çözmek için, yerli ve yabancà Ņnans
kaynaklaràna ulaĀàmà kolaylaĀtàrmaya, risk
sermayesi fonlarà ve iĀ melekleri gibi alternatif Ņnansal araçlarà geliĀtirmeye yönelik
eylemler hazàrlayacaktàr. YapacaØàmàz çalàĀmalarla, ilköØretimden üniversiteye ka-

dar eØitimin her aĀamasànda giriĀimciliØin,
müfredatlarda hem teorik hem de pratik
olarak daha fazla yer almasànà saØlayacaØàz.
Geçen hafta gerçekleĀtirdiØimiz Bilim ve
Teknoloji Yüksek Kurulu’ndaki en önemli
kararlardan biri buydu. Milli EØitim BakanlàØà ve YÖK ile çalàĀma yaparak, bu konu,
ilk, orta ve yüksek öØretimde müfredatàn
ayràlmaz parçasà haline gelecektir.”
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AB’den Türk kadÕn giriúimcilerine destek
Temelleri Avrupa Komisyonu tarafÕndan 2009 yÕlÕnda atÕlan ve bugüne dek yaklaúÕk 270 kadÕn giriúimcinin
mentorluk yaptÕ÷Õ “Avrupa KadÕn Giriúimcileri Mentor A÷Õ” projesi ilk kez Türkiye’de uygulanmaya baúlÕyor.
ve bu projenin özünü oluĀturan mentorluØun
çok önemli rolü olduØuna inanàyorum. Avrupa Kadàn GiriĀimcileri Mentor AØà projesi ile
bir kez daha kadàn giriĀimcilerin yanànda yer
almaktan ve KAGßDER ve ANGßKAD gibi
iki güçlü ortakla çalàĀmaktan memnuniyet duyuyorum,” dedi.

“HedeŅmiz Türkiye genelinde
kadàn giriĀimciliØini artàrmak”

Ö

zyeØin Üniversitesi, KAGßDER
ve ANGßKAD’àn iĀbirliØi ile
Türkiye’de de hayata geçecek olan
proje, 3 Ocak 2012 Salà günü ÖzyeØin Üniversitesi Altunizade Kampüsü’nde düzenlenen
basàn toplantàsà ile kamuoyuna açàklandà. Basàn toplantàsànda ÖzyeØin Üniversitesi rektörü
Erhan Erkut, KAGßDER BaĀkanà Dr. Gülden
Türktan ve ANGßKAD Yönetim Kurulu Üyesi
Arzu Özyurt’un yanà sàra projeye destek veren
kadàn milletvekilleri, projede yer alacak kadàn
giriĀimciler ve iĀ kadànlarà da hazàr bulundu.

Türkiye’de kadàn
giriĀimci sayàsà artacak
Toplantàda 1 milyon Euro bütçeyle toplam 17 ülkede uygulandàØà belirtilen projeyle
aralarànda baĀaràlà iĀ kadànlarànàn olduØu 13
kiĀinin, iĀ hayatàna yeni adàm atan 26 kadàn
giriĀimciye mentorluk yapacaØà açàklandà. BaĀaràlà örneklerin toplumda ön plana çàkaràlmasà
ve desteklenmesi yoluyla ülkemizde kadàn giriĀimciliØinin özendirilmesi ve kadàn giriĀimci
sayàsànàn artàràlmasànàn amaçlandàØà “Avrupa
Kadàn GiriĀimcileri Mentor AØà”na; baĀaràlà
birer giriĀimci olma potansiyeline sahip, bir
yàldan fazla dört yàldan az bir süre önce bir

“GiriĀimcilik ekosisteminin
güçlenmesinde kadànlaràn
dönüĀtürücü gücü
önemli rol oynuyor”
Proje ile desteklenecek olan kadàn giriĀimcileri seçecek olan ÖzyeØin Üniversitesi’nin
Rektörü Erhan Erkut, Türkiye’de giriĀimcilik
ekosisteminin güçlenmesi için üniversitelere
çok önemli sorumluluklar düĀtüØünü söyledi. Erkut, “ÖzyeØin Üniversitesi’nin amaçlaràndan biri hayata geçirecekleri yenilikler,
yaratacaklarà yeni iĀ hacimleri ve istihdam
ile her anlamda kalkànmanàn, sürdürülebilir
refahàn öncüsü olma görevini üstlenebilecek
‘baØàmsàz’, ‘kurumsal’ ve ‘sosyal’ giriĀimciler
yetiĀtirmek ve toplumda giriĀimciliØin pozitif algàlanmasàna destek olmaktàr. Bu hedefe
ulaĀmada kadànlaràn dönüĀtürücü gücünün

“Kadàn giriĀimci mentor aØànà
Anadolu’da yaygànlaĀtàracaØàz”
Bu projede kadàn giriĀimci mentor aØànàn
Anadolu’da yaygànlaĀmasànà hedeņediklerini
söyleyen proje paydaĀlaràndan ANGßKAD’àn
Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Özyurt, “Dolayàsàyla kadàn giriĀimcilerimize balàk tutmak
yerine onlara nasàl balàk tutulacaØànà öØretiyor
olacaØàz. Böylece iĀ hayatànàn zorlu koĀulla-

Avrupa Kadàn GiriĀimcileri
Mentor AØà nedir?
(The European Network of
Female Entrepreneurship
Ambassadors)
“European Network of Mentors for Women
Entrepreneurs” projesi Avrupa Komisyonu
ßĀletmeler Genel MüdürlüØü nezdinde duyurulan ve 2009 ve 2010 yàllarànda gerçekleĀtirilen “Female Entrepreneurship Ambassadors
– ENFEA” projesinin devamà ve onun tamamlayàcàsà olan bir projedir. “ENFEA” projesi ilk
duyurulduØunda 2009 yàlànda Türkiye Avrupa
BirliØi üyesi olmadàØà için proje kapsamànda
yer alamamàĀtà. Ancak 2011 çaØràsànda 22
üye ülkenin yanà sàra projeye Türkiye de dahil
edildi ve baĀvurucularàn mevcut olan ülkelerdeki “Female Entrepreneurship Ambassadors”
iĀbirliØi aØlaràndan yararlanmasà hedeņendi.
“Female Entrepreneurship Ambassadors”
projesi ile iĀbirliØi aØà kuran ülkeler arasànda
Arnavutluk, Belçika, Hàrvatistan, Kàbràs, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, ßzlanda, ßrlanda, ßtalya, Lüksemburg,
Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya,
Sàrbistan, Slovakya, ßsveç ve ßngiltere yer almàĀtàr ve yaklaĀàk 270 kadàn giriĀimci bu aØàn
içindedir.

da arttÜðÜ ve bunun da istatistiklere ‘büyüme’ olarak geçtiði doðrudur. Ancak üretilen
nedir ve ürettiklerimizin ne kadarÜ kendi
yönettiðimiz tasarÜm süreçlerinin arkasÜndan
gelmektedir. Çok basit bir örnek verecek
olursam:
Makina tasarÜm ve imalatÜ
Bir ií makinasÜnÜ tasarlayÜp üretmek ve az
neden önemli?
sayÜda da olsa satmak mÜ daha çok kazandÜrÜr, yoksa baíkalarÜ tarafÜndan tasarlanmÜí
Atilla ÇINAR
ií makinasÜnÜn parçalarÜndan fazla sayÜda
Makina Mühendisi
üretip satmak mÜ çok kazandÜrÜr.
YalnÜzca kÜsa vadede kazanÜlan paraya
tirmiítir. AnÜlan dönemde makina imalatÜ,
Ülkemizde çalÜían sayÜsÜ 20’den fazla olan bakÜlacak olursa, bir ií makinasÜnÜ tasarlatoplam sanayi imalatÜnÜn % 9,1’ini oluítur- ve ‘komple makina’ imalatÜ yapan firma
mak, üretmek, tanÜtmak ve satmak zahmetli
maktadÜr. 2009 yÜlÜnda yaíanan ekonomik
sayÜsÜ ne kadardÜr bilmiyorum. AyrÜca,
bir süreçtir ve çok da satamazsanÜz fazla
kriz sonucu imalat %20 kadar azalmÜí,
makina imalatÜ yapan firmalarÜn yaptÜklarÜ
para kazandÜrmaz. Buna karíÜlÜk birilerinin
2010 yÜlÜnda azalma eðilimi sürmüí olsa
iíe hangi oranda deðer katmakta olduklarÜ, tasarlamÜí olduðu çok satÜlan bir ií makinada, 2011 yÜlÜ öncü rakamlarÜ bu alanda bir
tasarÜmÜn ne kadarÜnÜn kendilerine ait olsÜnÜn herhangi bir parçasÜndan çok sayÜda
toparlanmaya iíaret etmektedir.
duðu ve ortaya çÜkan iíte ithalatÜn payÜnÜn
yapÜyorsanÜz en azÜndan ‘sürümden’ kazane olduðu konularÜnda güvenilir rakamlar
nÜrsÜnÜz. Atölyenizin kapÜsÜnÜ kapatÜr, tezgahBu arada, sektör içinde yer aldÜðÜ belirtivar mÜdÜr bunu da bilmiyorum. Net rakam- larÜnÜzÜn ayarlarÜnÜ deðiítirmeden hep aynÜ
len 91.800 firmanÜn tümü komple makina
lar olmayÜnca birçok konuda olduðu gibi
imalatÜ yapan firma deðildir. BunlarÜn
parçalarÜ yÜllarca yaparsÜnÜz. Birçoðumuzun
büyük bir çoðunluðu 10 civarÜnda çalÜíanÜ
yalnÜzca gözlemlerimize dayalÜ düíünceler
istediði de genellikle budur ve son yÜllarda
olan küçük, yalnÜzca makina parçasÜ/yedek üretebilmekteyiz.
‘artan imalat’ da bu tür parça imalatÜdÜr.
parçasÜ imal eden firmalardÜr. Bu firmalarÜn
Buradan, konuyu içinde çalÜíÜp yaíadÜAma bu durum bizi zihinsel olarak ne
tasarÜm süreçlerinde rolleri olmadÜðÜndan
ðÜmÜz OSTñM bölgesine taíÜyacak olursak,
kadar geliítirir, tasarÜm kabiliyetlerimizi ne
oluían katma deðerden aldÜklarÜ pay da dü- çevremizden birçok insanÜn íu sorusuna sÜkkadar arttÜrÜr, düíünmeliyiz. Her zaman asÜl
íük olmaktadÜr. 27 AB üyesi ülke içerisinde lÜkla muhatap olduðumuz açÜktÜr: Ostim’de
deðerli olan ürün zihinsel faaliyet (buna
çalÜían sayÜsÜ 20’den fazla olan ve ‘komple
iíler nasÜl?
tasarÜm da diyebiliriz) sonucu ortaya çÜkan
makina’ imal eden firma sayÜsÜ 20.000’in
ürün olmuítur. Bu nedenle ‘komple maBu soruyu sÜkça duyarÜz çünkü birçok inüzerindedir ve bu firmalarÜn 6.000’e yakÜnÜ
san OSTñM’in önemli sayÜlacak bir gösterge kina’ tasarlayÜp imal edebilmek önemlidir.
da Almanya’da yer almaktadÜr.
BaílangÜçta çok kazandÜrmasa da, uzun
olduðunu düíünür (veya böyle zanneder)
Hem istihdam edilen çalÜían sayÜsÜ, hem
erimde esas deðerli olacak olan budur.
ve
kimi
zaman
aldÜðÜ
yanÜta
göre
de
kararlar
de ortaya çÜkarÜlan imalatÜn satÜí deðeri
verir.
AsÜl kahramanlarÜn, parça üretmenin
göz önüne alÜndÜðÜnda sektörün önemini
ötesine geçip tasarÜmla birlikte ‘komple
OSTñM’de iíler nasÜl sorusuna son birkaç
korumayÜ sürdürdüðü ortadadÜr. Bu durum
yÜldÜr verilen yanÜt, iílerin yoðun olduðudur. makina’ imal edenler olduklarÜnÜ düíünmek
yalnÜzca Avrupa için deðil, dünyanÜn geliíSon yÜllarda ‘üretim’ yoðunluðunun daha
lazÜm.
mií bölge ve ülkeleri için de geçerlidir.

acinar@etik.com.tr
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çinde yer almak için uðraí verdiðimiz
Avrupa Birliði’nde makina tasarÜm ve
imalat sektörü, birliðin oluímasÜndan
bu yana hep önemli olmuítur. Birliðin en
önemli yeni yaklaíÜm direktiflerinin baíÜnda
Makina Emniyeti Direktifi (en son revizyonu 2006/42/EC) gelir. Bu direktifin girií
bölümünün ikinci maddesinde íöyle bir
kesin ifade yer almaktadÜr: “Makina sektörü
mühendislik endüstrisinin önemli bir parçasÜ ve birlik ekonomisinin en önemli endüstriyel dayanaklarÜndan biridir.”
Özellikle tasarÜm süreçlerini de kapsayan
makina imalatÜnÜn, imalat alanlarÜ içerisinde
katma deðerin en yüksek olduðu alanlardan biri olduðunu söylemek yanlÜí olmaz.
Çünkü komple bir makinayÜ tasarlamak ve
ortaya çÜkarmak hem bilgi yoðun mühendislik süreçlerini hem de birçok alanla ilgili
altyapÜ, deneyim ve hassaslÜk gerektiren
imalat süreçlerini içerir. Bir makina yapÜlamadÜðÜnda ya da makinasÜ olmadÜðÜnda,
endüstriyel birçok ürünün de yapÜlamayacaðÜ yalÜn bir gerçektir. Bu nedenle her
hangi bir amaç için tasarlanÜp üretilmií her
makina çoðu zaman kÜymetli, dolayÜsÜyla da
yüksek fiyatlÜ olur.
Ülkemizde ve Avrupa Birliði’nde makina
sektörünü yakÜndan tanÜyan uzmanlarÜn
baíÜnda gelen, Makina ñmalatçÜlarÜ Birliði
(MñB) Koordinatörü Makina Yüksek Mühendisi SayÜn Arslan Bekir SanÜr’dan Avrupa Birliði’nde makina imalatÜna iliíkin bazÜ
rakamlar geldi. Burada bu rakamlarÜn bir
kÜsmÜnÜ paylaímak istiyorum:
2008 yÜlÜnda AB üyesi 27 ülkede makina
imalat sanayii sektöründe faaliyet gösteren
91.800 firma 3,2 milyon kiíi istihdam etmií
ve 598 milyar ’luk bir imalat gerçekleí-

iĀletmeyi devralmàĀ ya da kurmuĀ ve yürütmekte olan kadàn giriĀimciler kabul edilecek.
“Avrupa Kadàn GiriĀimcileri Mentor AØà”na
2011 yàlànda Türkiye’nin yanà sàra dahil olan
ülkeler ise Āöyle: Arnavutluk, Belçika, Hollanda, ßspanya, ßngiltere, ßrlanda, ßtalya, Kàbràs,
Makedonya, Macaristan, KarabaØ, Romanya,
Sàrbistan, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

Toplantàda bir konuĀma yapan KAGßDER
BaĀkanà Dr. Gülden Türktan ise Āunlarà söyledi: “ßĀini yeni kurmuĀ, büyümek için mentorluk desteØine ihtiyaç duyan giriĀimci iĀ
kadànlaràna, uzun yàllardàr iĀ hayatànda deneyim kazanmàĀ, kendi iĀini kurmuĀ ve geliĀtirebilmiĀ iĀ kadànlarà tarafàndan destek olunmasà
saØlanacak ve böylece kadàn giriĀimcilerin iĀ
yönetme vizyonlarànàn ve hacimlerinin olumlu yönde geliĀtirilmesine destek olunacak. Bu
proje kapsamànda en az 5 yàl baĀaràlà bir Āekilde KOBß tarzà bir iĀletmenin sahibi olan ve
yöneten kadàn giriĀimciler mentor olarak belirlenecek. ßstanbul dàĀàndan da en az 5 mentör
seçileceØini söyleyebiliriz. Proje kapsamànda
ülkemizde toplam 13 mentör 18 ay boyunca 26 giriĀimci kadàna danàĀmanlàk yapacak.
Yani her bir mentor iki giriĀimciye destek olacak. KAGßDER olarak misyonumuz doØrultusunda proje ile Türkiye’de kadàn giriĀimciliØini desteklemeyi ve artàrmayà hedeņiyoruz.”

rànda ayakta kalacak donanàma ilk elden sahip
olacaklar. ANGßKAD, 2007 yàlàndan bu yana,
öncelikle ülkemizde, iĀ hayatànda ve sosyal
hayatta kadànlara fàrsat eĀitliØi yaratàlarak, yönetim erki içerisinde kadànàn etkinliØinin ve
payànàn artàràlmasà ve kadàn giriĀimciliØinin
desteklenmesi konusunda çeĀitli çalàĀmalar ve
projeler yürütmekte ve bu projede kadàn giriĀimci mentor aØànàn Anadolu’da yaygànlaĀmasàna katkà saØlamayà amaçlamaktadàr,” dedi.
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“BatÜ YakasÜ” OSBÜK Yönetiminde
OSBÜK Yönetim
Kurulu asÕl ve yedek
üye sayÕlarÕnÕn 9’dan
11’e yükseltilmesi için
ola÷anüstü toplandÕ.
YapÕlan seçimle Kocaeli

E

ve østanbul’dan OSB
temsilcileri OSBÜK
yönetimine girdi.

O

SBÜK, 2011 yàlà OlaØanüstü Genel Kurul toplantàsà
Ankara’da gerçekleĀtirildi. OlaØanüstü Genel Kurul’un toplanma sebebi ise 04.08.2011 tarih ve 28015 sayàlà
Resmi Gazete’de yayàmlanan yönetmelik
deØiĀikliØi ile OSB Uygulama YönetmeliØinin 164’ncü maddesindeki OSBÜK Yönetim Kurulu asàl ve yedek üye sayàlarànàn
9’dan 11’e yükseltilmesi olarak bildirildi.
Genel kurulda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlàØà’nàn 21.09.2011 tarih ve
1621 sayàlà oluru çerçevesinde; OSBÜK’
ün 2013 yàlànàn ilk altà ayà içinde yapàlacak olan OlaØan Genel Kurul Toplantàsàna
kadar görev yapmak üzere seçilen 9 asàl
ve 9 yedek Yönetim Kurulu üye sayàsànà
11’e tamamlamak amacà ile 2 asàl ve 2
yedek Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi
gerçekleĀtirildi.

Süheyl Erboz ve Nihat Tunalà
OSBÜK yönetimine seçildi.
OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn’àn
Divan BaĀkanlàØà’nda gerçekleĀtirilen
OlaØanüstü Genel Kurul’da, iki adayla seçime gidildi. Seçimde oy birliØi ile ßMES

Türk Malà
‘Bor Mobil’
110 kilometre
yapàyor

OSB BaĀkanà Süheyl Erboz ile ßstanbullu çimin ardàndan, yönetime yeni seçilen
Dudullu OSB BaĀkanvekili Nihat Tunalà iki isimle birlikte ilk defa 11 kiĀi olarak
OSBÜK yönetim kurulu üyeliØine seçildi. toplanarak görev daØàlàmànà gerçekleĀtirÇankàrà ÿabanözü OSB BaĀkanà Ali Çapcà di. Görev daØàlàmànda OSBÜK’ün yeni
ile MustafakemalpaĀa Mermerciler OSB
iki baĀkan yardàmcàsà da belirlenmiĀ oldu.
Temsilcisi Zafer Beyaz ise yönetim kuruBuna göre Bursa Ticaret ve Sanayi Odasà
lu yedek üyeliØine seçildi.
Seçimin ardàndan teĀekkür konuĀmasà Meclis BaĀkanà ßlhan Parseker ve Gazianiçin söz alan ßMES OSB BaĀkanà Süheyl tep OSB Yönetim Kurulu BaĀkanà Cahit
Erboz, OSBÜK yönetimi ve OSB tem- NakàboØlu OSBÜK’ün iki yeni baĀkan yarsilcilerinin kendilerine göstermiĀ oldu- dàmcàsà olarak belirlendi.
Øu teveccühten dolayà
teĀekkür etti. Erboz,
YENø YÖNETøM
“OSB’lere en iyi Āekilde hizmet etmeye
KURULU
gayret edeceØiz” dedi.
ßstanbul ßkitelli OSB
•
M. Nurettin Özdebir – BaĀkan - ASO.1 OSB
•
ßlhan Parseker - BaĀkan Yardàmcàsà - Bursa TSO OSB
BaĀkanà Nihat Tunalà
•
Cahit NakàboØlu - BaĀkan Yardàmcàsà - Gaziantep OSB
de OSBÜK yönetimi ve
•
Tahir Büyükhelvacàgil – Üye - Konya OSB
delegelerine teĀekkür
•
Ahmet
Hasyüncü – Üye - Kayseri OSB
etti. Tunalà, “OSB’lere
•
ßsmail KadàoØlu – Üye - Konya OSB
hizmet etmek için bu
•
Bekir Sütçü – Üye - Adana OSB
göreve talip oldum. Bizi
•
Mustafa YaØlà - Üye - Çorum OSB
bu göreve layàk gören•
Hakkà AtaroØlu – Üye - ßzmir Torbalà OSB
lere teĀekkürlerimi su•
Süheyl Erboz – Üye - Kocaeli ßMES VI OSB
nuyorum” diye konuĀtu.
•
Nihat Tunalà – Üye - ßstanbul ßkitelli OSB
OSBÜK yönetimi se-

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanà
Taner Yàldàz, Kocaeli’nin Gebze
ßlçesi’ndeki TÜBßTAK Marmara
AraĀtàrma Merkezi’ni ziyaretinde, borhidrür yakàt pili ile çalàĀan ’Bor Mobil’
adlà araca binerek gezdi. Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanà Taner Yàldàz’àn TÜBßTAK Marmara AraĀtàrma Merkezi’ndeki
(MAM) Enerji Enstitüsü ziyaretine TÜBßTAK BaĀkanà Prof.Dr. Yücel AltunbaĀak, Bor Enstitüsü BaĀkanà ÿükrü Öztürk,
Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Kocaeli BüyükĀehir Belediye BaĀkanà ßbrahim KaraosmanoØlu eĀlik etti. Enerji Enstitüsü’nde
bilgi alan Bakan Yàldàz daha sonra Batarya Laboratuvarà, Yakma ve GazlaĀtàrma
Uygulama Alanà, Gaz Teknolojileri Laboratuvarà ve Yakàt Pili Laboratuvarlarànà
gezerek bilgi aldà. Yàldàz, aØàrlàØà 1100 kilo
olan, maksimum 110 kilometre hàz yapabilen yakàt pil sistemi ise 4.5 kw olan borhidrür yakàt pilli araç Bor Mobil’i kullandà.
Bakan TÜBßTAK Marmara AraĀtàrma
Merkezi çevresinde TÜBßTAK BaĀkanà
Prof. Dr. Yücel AltunbaĀak ile birlikte gezinti yaptà. Bor Mobil’in 3 kiloluk yakàt pili
ile 150 kilometre yol yapabiliyor.

DUYURU
OSTøM ENDÜSTRøYEL YATIRIMLAR VE øùLETME A.ù. YÖNETøM KURULU HøSSE SENETLERøNøN øMKB’DE øùLEM
GÖRMESø SÜRECøNE øLøùKøN OLARAK AùAöIDAKø DUYURUNUN YAYINLANMASINA KARAR VERMøùTøR
Hisse DeØiĀikliØinde Takip Edilecek Süreç Hakkànda
1.

Ortaklaràmàz hisse senetleriyle birlikte ÿirketimize ya da Deniz Yatàràm ile yaptàØàmàz anlaĀma nedeniyle Denizbank Ostim ÿubesi baĀta olmak üzere Denizbank Āubelerine baĀvuracaklardàr. Bu baĀvuruda ortaØàmàzàn belgeleri eksiksiz olmasà halinde kaydîleĀtirme (pay gönderme) iĀlemi on-line olarak yapàlacaktàr.

2.

Ortaklaràmàzàn baĀvurusunda gerekli belgeler: kimlik fotokopisi, adres ve telefon bilgileri ve bir hesap numarasàdàr.

3.

Bir tutanakla ortaklaràmàzàn hisse senetleri teslim alànacaktàr. Bu tutanak iki nüsha düzenlenecek olup bir nüsha ortaØàmàzda, bir nüsha Āirketimizde kalacaktàr. Bu
tutanakta, teslim edilen hisse senetlerinin tertip ve numarasà, nominal tutarà bilgileri yer alacak, ayràca bu hisseye karĀàlàk MKK’da A ve B grubu halinde kaydî iĀlem
yapàlacaØà hususu yer alacaktàr.

4.

Bu baĀvuruda ortaØàmàza hisse senetlerinin SßP’te iĀlem görmesini isteyip istemediØi sorulacak ve istemesi halinde ilave kotasyon için dilekçe alànacaktàr. Dilekçe
örneØi Āirketimizde bulunmaktadàr. OrtaØàmàz, hisse senetlerinin SßP’te iĀlem görmemesini tercih etmesi halinde bir iĀlem yapàlmayacaktàr. Bu konuda ortaklaràmàzàn
kararànà oluĀturmasà gerekmektedir. Bu kararàn oluĀmasà için bilgiye ihtiyaç duymasà halinde ÿirketimizde ya da Denizbank Āubelerinde ortaØàmàz bilgilendirilecektir.

5.

Deniz Yatàràm (Denizbank) tarafàndan toplanan hisse senetleri, tutanaklarla birlikte Āirketimize teslim edilecektir.

6.

Hisse senedini teslim edemeyen ortaklaràmàzàn paylarà MKK nezdinde Kaydà Bilinmeyen Ortak Havuz Hesabànda kalacak, daha sonra hisse senedini getiren ortak adàna
bu hesaptan kendi hesaplaràna pay gönderme iĀlemi yapàlarak hissesi kaydîleĀtirilecektir. Bu süreç bütün ortaklaràmàzàn senetleri kaydîleĀtirilene kadar devam edecektir.

Ortaklaràmàzàn bilgisine sunulur.
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‘OSTñM’in AkÜncÜlarÜ’na kalite belgesi
Türk savunma sanayinin önemli ¿rmalarÕndan FNSS Savunma Sistemleri A.ù., yüksek
performans sergileyen tedarikçileri serti¿kalandÕrÕyor. ølk aúama için yapÕlan sertiföka
töreneninde 15 ¿rma serti¿ka alÕrken, bunlarÕn 11’inin OSTøM ¿rmasÕ oldu÷u ö÷renildi.
büyük kuruluĀlardan veriyoruz. ßĀte
bir Türk savunma sanayi Āirketi, tedarikçileriyle el ele vermiĀ, dünya Āirketi
olma iddiasànà ortaya koyuyor. Bu alkàĀlanacak bir baĀaràdàr. Biz yan sanayi
temsilcileri olarak ana sanayimizin bu
baĀaràsàyla övünüyoruz. Kendisini alanànda akàncà ilan etmiĀ bir kuruluĀa biz
de OSTßM’deki akàncàlarla destek ve
güç vermeye hazàr olduØumuzu belirtiyoruz.”

S

ürdürülebilir kalite yönetimi
anlayàĀànàn bir devamà olarak
yüksek performans sergileyen
tedarikçileri sertiŅkalandàrmak suretiyle “FNSS Onaylà Tedarikçi” belgelendirme sürecini baĀlatan FNSS,
düzenlenen törenle tedarikçi Ņrmalara
belgelerini takdim etti.
FNSS Savunma Sistemleri A.ÿ. aynà
törende, mükemmelliØin temel kavramlarànà kendi kuruluĀunda benimseme ve yaĀama geçirme konusunda kararlà olduØunu belirten; “Ulusal Kalite
Hareketi ßyi Niyet Bildirgesi’ni” Türkiye Kalite DerneØi (KalDer) ile imzaladà. Savunma Sanayii MüsteĀarlàØà,
Milli Savunma BakanlàØà, Türk Silahlà
Kuvvetleri, SaSaD, ASO ve OSTßM
temsilci ve yetkililerinin katàlàmlaràyla
gerçekleĀen törende atàlan bu imza ile
FNSS gelecek vizyonu için ilerlediØi
bu yolda kendisine yön gösterecek pusulanàn; “sürekli iyileĀme ve mükemmellik prensipleri” olduØunu vurgulamàĀ oldu.
FNSS Genel Müdürü Kadir Nail Kurt
törende yaptàØà konuĀmada, bu Ņrmalarà sertiŅkalandàrmaktaki temel amacàn, tedarik yönetim sürecinin, etkin,
verimli, sürdürülebilir ve sistematik bir
yaklaĀàm oluĀturarak, tüm tedarikçilerle karĀàlàklà güven duygusuna dayalà

SertiŅka alan OSTßM Ņrmalarà:
bir ortak kalite kültürünü yaratmak ve
ileriki dönemde sàfàr hatalà malzeme
alàmànà saØlamak olduØunu söyledi.
ßdari yapàlanma, kalite yönetim sistemi ve uygulamalarà ile üretim ve operasyonel yetenekler çerçevesinde üç
ana kategoride yapàlan sertiŅkalandàrma sürecinin ilk aĀamasànda toplam 15
tedarikçi Ņrma, iki yàl süreyle geçerli
olacak; “FNSS Onaylà Tedarikçi Firmasà” belgesini almaya hak kazandàØànà söyleyen Kurt, yeni baĀvurular için
sertiŅkalandàrma sürecinin de devam
etmekte olduØunu, FNSS Kalite Güvence Bölümü tarafàndan sertiŅkalandàrma iĀleminin sürekli ve dönemsel
olarak icra edileceØini belirtti.

Milli piyade tüfeði
Haziran’da hazÜr
•

Milli Savunma BakanÕ øsmet YÕlmaz, önümüzdeki
Haziran ayÕnda milli piyade tüfe÷inin seri üretimine
baúlanaca÷ÕnÕ söyledi.

O

SBÜK, 2011 yàlà OlaØanüstü Genel Kurul toplantàsà Ankara’da
gerçekleĀtirildi. OlaØanüstü Genel
Kurul’un toplanma sebebi ise 04.08.2011 tarih ve 28015 sayàlà Resmi Gazete’de yayàmlanan yönetmelik deØiĀikliØi ile OSB Uygulama YönetmeliØinin 164’ncü maddesindeki
OSBÜK Yönetim Kurulu asàl ve yedek üye
sayàlarànàn 9’dan 11’e yükseltilmesi olarak
bildirildi.
Genel kurulda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlàØà’nàn 21.09.2011 tarih ve 1621
sayàlà
oluru
çerçevesinde;
OSBÜK’
ün
2013 yàlànàn ilk
altà ayà içinde
yapàlacak olan
OlaØan Genel
Kurul Toplantàsàna kadar görev yapmak
üzere seçilen 9 asàl ve 9 yedek Yönetim Kurulu üye sayàsànà 11’e tamamlamak amacà ile
2 asàl ve 2 yedek Yönetim Kurulu Üyesinin
seçimi gerçekleĀtirildi.
Süheyl Erboz ve Nihat Tunalà
OSBÜK yönetimine seçildi.
OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn’àn
Divan BaĀkanlàØà’nda gerçekleĀtirilen OlaØanüstü Genel Kurul’da, iki adayla seçime
gidildi. Seçimde oy birliØi ile ßMES OSB
BaĀkanà Süheyl Erboz ile ßstanbullu Dudul-

lu OSB BaĀkanvekili Nihat Tunalà OSBÜK
yönetim kurulu üyeliØine seçildi. Çankàrà
ÿabanözü OSB BaĀkanà Ali Çapcà ile MustafakemalpaĀa Mermerciler OSB Temsilcisi
Zafer Beyaz ise yönetim kurulu yedek üyeliØine seçildi.
Seçimin ardàndan teĀekkür konuĀmasà için
söz alan ßMES OSB BaĀkanà Süheyl Erboz,
OSBÜK yönetimi ve OSB temsilcilerinin
kendilerine göstermiĀ olduØu teveccühten
dolayà teĀekkür etti. Erboz, “OSB’lere en
iyi Āekilde hizmet etmeye gayret edeceØiz” dedi. ßstanbul
ßkitelli OSB BaĀkanà Nihat Tunalà de
OSBÜK yönetimi
ve delegelerine teĀekkür etti. Tunalà,
“OSB’lere hizmet etmek için bu göreve talip
oldum. Bizi bu göreve layàk görenlere teĀekkürlerimi sunuyorum” diye konuĀtu.
OSBÜK yönetimi seçimin ardàndan, yönetime yeni seçilen iki isimle birlikte ilk
defa 11 kiĀi olarak toplanarak görev daØàlàmànà gerçekleĀtirdi. Görev daØàlàmànda
OSBÜK’ün yeni iki baĀkan yardàmcàsà da
belirlenmiĀ oldu. Buna göre Bursa Ticaret
ve Sanayi Odasà Meclis BaĀkanà ßlhan Parseker ve Gaziantep OSB Yönetim Kurulu
BaĀkanà Cahit NakàboØlu OSBÜK’ün iki
yeni baĀkan yardàmcàsà olarak belirlendi.

15 Ņrmanàn 11’i OSTßM’den
Törende konuĀan OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn da, geçmiĀte sanayiciye “sen bunu yapamazsàn”
düĀüncesinin empoze edildiØini, üreticinin buna inandàràldàØànà söyleyerek
FNSS’in yaptàØà çalàĀmalaràn “Türk insanà, Türk mühendisi bunu yapabilir”
denmesini saØladàØànà belirtti. Aydàn
sözlerini Āöyle sürdürdü:
“Biz üretime odaklà bir küçük sanayi
bölgesiyiz. Yerli sanayinin savunucusu ve temsilcisiyiz. Fakat söylediØim
bu “yapamazsànàz” zihniyetinin bürokraside ve birçok alanda halen geçerli
olduØunu görüyoruz. Biz yapàlabilir
derken örneØimizi de hep savunma
sanayinden, FNSS, Aselsan, TAß gibi

Aral Havacàlàk San. Tic. Ltd. ÿti.,
Cetek Makina San. ve Tic.Ltd.ÿti.,
Dizayn Makina San. ve Tic. Ltd. ÿti.,
Grup Teknik Mak. San. Ltd. ÿti., HasaĀ
Metal ve Yedek Parça Mak. San.Tic.
Ltd. ÿti., ßmtes ßmalat Teknolojisi San.
ve Tic. Ltd. ÿti., Küçükpazarlà Kalàp ve
Makina San. ve Ltd. ÿti., Medsav Medikal Savunma Mak. ßmalat San. Tic.
Ltd. ÿti., Mefasan Makine Ot.Tic. Ltd.
ÿti., Mikron Makina San. ve Tic. Ltd.
ÿti., Mikron Mühendislik Makina San.
ve Tic. Ltd. ÿti.

SertiŅka alan diØer Ņrmalar:
Akana Mühendislik, Demsan Makine
San. Ve Tic. A.ÿ., Has-El Teknik Makine Savunma San. ve Tic. Ltd. ÿti.,
Nurol Makine ve Sanayi A.ÿ.
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ULAìTIRMA BAKANLIïI ANKARA METRO ARAÇ ALIMINDA

%51 YERLñ ÜRETñM ìARTI GETñRDñ
CESUR KARARA AÇIK TEìEKKÜR
Ankara MetrolarÕnda kullanÕlmak
üzere alÕnacak 324 adet araç için açÕlan
ihale 14 ùubat’ta yapÕlacak. UlaútÕrma,
Denizcilik ve Haberleúme BakanlÕ÷Õ 324
metro aracÕnÕn en az yüzde 51’inin yerli
olmasÕ yönünde karar aldÕ. Karar raylÕ
taúÕma sistemleri imalatçÕlarÕnÕ mutlu
ederken, RAYDER Yönetimi UlaútÕrma
BakanÕ Binali YÕldÕrÕm ve BakanlÕk
bürokratlarÕna teúekkür mesajÕ çekti.

R

aylà ulaĀàm sistemleri sektör üreticileri, Raylà TaĀàma Sistemleri
DerneØi (RAYDER), Ostim OSB
ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst KuruluĀu gibi kuruluĀlaràn metro araçlarànda
‘yerli imalât’ veya ‘yerli katkà’ talebine
iliĀkin yaptàklarà ortak çalàĀmalar ve giriĀimler meyvesini verdi.
Raylà UlaĀàm Sistemleri DerneØi (RAYDER) Genel Sekreteri Ahmet Gök,
UlaĀtàrma, Denizcilik ve HaberleĀme
BakanlàØà’nàn Ankara’daki metro inĀaatlarànà yüklenecek Ņrmalara metro araçlarànàn yüzde 51’inin yerli olarak üretilmesi
Āartànà getirdiØini bildirdi.
Gök, metro araçlarà alàmàna iliĀkin ihalede Organize Sanayi Bölgeleri Üst KuruluĀu (OSBÜK) BaĀkanà Nurettin Özdebir’in
koordine ettiØi ve sektör imalatçàlarà, OSB
yöneticileri, sivil toplum, meslek örgütleri ve UlaĀtàrma BakanlàØà bürokratlarànàn
katàldàØà OSTßM istiĀare toplantàsàndan
sonra bu noktaya gelindiØini hatàrlattà.
Gök, alàmlarda %51 yerli Āartànàn getirmesiyle ilgili “Demiryolu sanayicileri olarak
sektörümüzün geliĀmesinde çok önemli
olan bu kararà alkàĀlàyoruz. Destek verenlere teĀekkür ederiz” deØerlendirmesinde bulundu.

Potansiyel 16
milyar dolar
BakanlàØàn aldàØà karar ile
Ankara’nàn ihtiyacà olan 324
metro aracà, yüzde 51 oranànda yerli üretilecek. Kararà, “çok
olumlu ve cesur” Āeklinde deØerlendiren Gök, yaklaĀàk 480
milyon avro tutaràndaki ihalenin
yerli üretim ile Türkiye’ye büyük
miktarda döviz kazandàracaØànà
kaydetti. Türkiye’nin, ihtiyacà
olan metro ve tramvay araçlarànàn büyük bedeller ödenerek
yurt dàĀàndan ithal ettiØini belirten Gök, 2023 yàlànàn sonuna
dek Türkiye’nin toplam metro ve
tramvay aracà ihtiyacànàn 5 bin
500 olarak hesaplandàØànà söyledi. Gök, Türkiye’nin önünde 16
milyar dolarlàk metro ve tramvay
araç potansiyeli bulunmaktadàr”
yorumunu yaptà.

Gök, Türk demiryolu sanayicilerine güvenerek alànan “önemli ve tarihi” karar
için de Bakan Binali Yàldàràm’a müteĀekkir olduklarànà, ayràca TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman’àn da projeye
büyük destek verdiØini sözlerine ekledi.
Ankara’da yaràm kalan metro inĀatlarànàn
tamamlanmasà iĀinin UlaĀtàrma, Denizcilik ve HaberleĀme BakanlàØàna devredildiØini anàmsatan Gök, konuya iliĀkin ihalenin BakanlàØa baØlà DLH ßnĀaatà Genel
MüdürlüØünce 2011 yàlànàn Aralàk ayànda
yapàldàØànà belirtti.

‘Karar ülkemize
döviz kazandàracak’
BakanlàØàn, ‘’çok olumlu ve cesur’’ bir
karar alarak, Ankara’nàn ihtiyacà olan 324
metro araçlarànàn üretilmesi iĀini yüklenecek Ņrmalara üretimin yüzde 51 oranànda
yerli olmasà Āartànà getirdiØini hatàrlatan
Gök, açàklamasànda Āu ifadelere yer verdi:
‘’Bu önemli karar DLH’nin 29 Aralàk
2011 tarihinde metro araç alàmà ihale Āartnamesinde yayànlandà. Demiryolu sanayicileri olarak sektörümüzün geliĀmesinde

çok önemli olan bu kararà alkàĀlàyoruz.
Yüzde 20 keĀif artàĀlarà ile yaklaĀàk 480
milyon avro tutaràndaki bu ihalede yerli
üretim ile ülkemize çok büyük miktarda
döviz kazandàràlacak. Bu karar, bundan
sonra ihtiyacàmàz olan metro ve tramvay
araçlarànàn artàk yerli demiryolu sanayimiz tarafàndan üretileceØi anlamàna gelmektedir.’’

Ankara Metrosu araç
alàmà ihalesi 14 ÿubat’ta
Ankara Metrolarà Araç Alàmà ve ßĀletmeye Alma ßĀi alàmà 4734 sayàlà Kamu
ßhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açàk ihale usulü ile ihale edilecek. ßhaleye
iliĀkin ayràntàlà bilgi Āöyle:
Teslim tarihleri : Araçlaràn teslimatà
850 (Sekizyüzelli) günde tamamlanacak.
Araçlaràn teslimatà iĀe baĀlama tarihinden
14. ayda baĀlayacak ve 29. aya kadar tamamlanacak. 14.ayda 75 araç ve sonrasànda geri kalan araçlar partiler halinde 29.
aya kadar tümü teslim edilecek Āekilde
yüklenici tarafàndan belirlenecektir. Bu
Āartlaràn yüklenici tarafàndan yerine getirilmesi zorunludur.

TEÿEKKÜR
Sn.Binali Yàldàràm
UlaĀtàrma, Denizcilik, ve HaberleĀme
Bakanà
DeØerli Bakanàm,

DLH nàn Ankara metrosunun araç
ihyacà 324 adet metro araç alàmà için
29 Aralàk 2011 tarihi itibariyle çàktàØà
ihalede %51 yerli üretim yapàlmasà
Āartànàn getirilmesi demiryolu sanayimizin önünü açacak muhteĀem bir
olaydàr. Büyük gayretleriniz ve cesur
kararànàz için size minnettaràz.
Türk demiryolu sanayicilerine güvenerek verdiØiniz bu büyük karar
ve destek için hepimiz Āahsànàza ve
deØerli ekibinize çok teĀekkür ederiz.
Kamu ve Özel sektör demiryolu sanayicilerimiz birlikte bu projeye, hep
birlikte ve sonuna kadar sahip çàkàyoruz
Demiryolu özel sektör Ņrmalaràmàz,
TuvasaĀ ve TulomsaĀ la birlikte, %51
yerli üretim oranlarànàn gerçekleĀmesi için neler yapmamàz gerektiØini belirlemek üzere çalàĀmalara baĀlamàĀ
bulunuyoruz.
Asàl arzumuz Türkiye’nin 15 yàl
içerisinde ihtiyacà olacak, 5250 adet
metro - tramvay araçlarànàn bundan
sonra yerli sanayicilerimiz tarafàndan
üretilmesi ve baĀka ülkelere de ihracat edilmesidir.
Demiryolu sektörümüzün geliĀmesi için saØladàØànàz bu büyük fàrsatà
Kamu ve Özel sektör demiryolu sanayicileri olarak en iyi Āekilde deØerlendireceØiz.
Saygàlaràmàzla
Demiryolu Sanayicileri ve
RAYDER yönetim kurulu adàna
Ahmet Gök
Genel Sekreter

Ankara Metrolarà Araç Alàmà ve
ßĀletmeye Alma ßĀi

OSTßM Gazetesi
Yakàndan ßzledi

SözleĀme tasaràsà

Metro araçlarànàn yerli sanayicilerden temin edilmesi
yönünde haberler, röportaj ve
makalelere yayànlayan Ostim
Gazetesi, “Metro Araçlarànà Neden Biz Yapmàyoruz”,
“Raylà Sistem Milli Davadàr”
ve son olarak, “Metro ßçin
Hazàràz” baĀlàklarà kullanmàĀtà. Yayànlarda yerli imalat
ya da yerli katkà konularànda
yurtiçi potansiyelin yeterli
olduØunu vurgulayan Ostim
Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn’àn, Ostim Vakfà
Yönetim Kurulu Üyesi Doç.
Dr. Sedat ÇelikdoØan’àn,
RAYDER Genel Sekreteri
Ahmet Gök’ün ve raylà ulaĀàm sektör imalâtçàlarànàn görüĀlerine yer verilmiĀti.

“Teslim programà ve teslim tarihleri
Araçlaràn teslimatà 850 (Sekizyüzelli)
günde tamamlanacaktàr. Araçlaràn
teslimatà iĀe baĀlama tarihinden 14.
ayda baĀlayacak ve 29. aya kadar tamamlanacaktàr.
14.ayda 75 araç ve sonrasànda geri
kalan araçlar partiler halinde 29. aya
kadar tümü teslim edilecek Āekilde
yüklenici tarafàndan belirlenecektir.
Bu Āartlaràn yüklenici tarafàndan yerine getirilmesi zorunludur.
(…)
Madde 44 - DiØer hususlar
44.1. ßlk 75 araçta gövde dahil minimum %30 olmak üzere geri kalan
araçlarda gövde dahil minimum %51
yerli katkà payà saØlanacaktàr.”
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Kümelerde iĀbirliØi arayàĀà
Ankara OSTøM Organize
Sanayi Bölgesi (OSB)
Yönetim Kurulu Üyeleri,
Çankaya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ziya

Hava ikmal
iĀçileri yerli
uçak yapmaya
talip

U

Güvenç ve OSSA Savunma
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laĀtàrma, Denizcilik ve HaberleĀme Bakanà Binali
Yàldàràm’àn “ßstersek üç ay

ve HavacÕlÕk Kümesi üyeleri

içinde kendi uçaØàmàzà yaparàz” açàk-

Eskiúehir Sanayi OdasÕ’nÕ

lamasàna, hava ikmal iĀçilerinden
“Yerli uçaØà biz yaparàz” yanàtà geldi.

(ESO) ziyaret etti.

Milli savunma iĀyerlerinde örgütlü
Türk Harb-ßĀ Sendikasà BaĀkanà Bayram Bozal yaptàØà yazàlà açàklamada,

O

stim OSB yöneticileri, Çankaya Üniversitesi Rektörü ve
Ostim’de kurulu sektör kümelerinin yöneticilerinden oluĀan bir heyet
EskiĀehir’de sanayiciler ve Anadolu
Üniversitesi kapsamànda yürütülen
projeler çerçevesinde çeĀitli incelemelerde bulundu.
EskiĀehir Havacàlàk Kümesi üyeleri ile
de bir araya gelen heyet, EskiĀehir’deki
havacàlàk alanànda yapàlanlar hakkànda bilgi aldà. ESO Meclis Salonu’nda
gerçekleĀen görüĀmede, ESO BaĀkanà SavaĀ Özaydemir, projeler ve Āehir
sanayisi hakkànda katàlàmcàlara bilgi
verdi. Özaydemir, EskiĀehir’deki sanayicilerin Türkiye’de büyük iĀler baĀardàØànà belirterek, tüm çabalarànàn Āehri
daha ileri noktalara taĀàmak olduØunu
bildirdi.
Bu kapsamda ESO olarak yaptàklarà
çalàĀmalarda EskiĀehir sanayisinin ileride öne çàkacak sektörleri belirledikleri ve bunlara yönelik özel çalàĀmalar
yaptàklarànà anlatan Özaydemir, ‘’Seramik, makine, havacàlàk ve raylà sistemler Āehrimizin geleceØinde de öne
çàkacak sektörlerdir. Kurulmasàna öncülük ettiØimiz kümeler yoØun olarak
çalàĀmalarànà sürdürmektedir’’ dedi.
Özaydemir, EskiĀehir’in özellikle havacàlàk alanànda sahip olduØu yüksek
üretim kapasitesi ve gerçekleĀtirdiØi
projelerle önemli bir havacàlàk kenti olduØunu belirterek, bu alanda her türlü
iĀbirliØine açàk olduklarànà vurguladà.

imkan verildiØi takdirde, Türkiye’de
yerli uçaØà milli savunma iĀçilerinin
yapabileceØini söyledi. Bozal, “Hükümet irade ortaya koymasà halinde,
milli savunma iĀçileri böyle bir projeye imza atmaktan gurur duyacaktàr”

‘’EskiĀehir ve Ankara arasànda havacàlàk vadisi oluĀturulabileceØine’’ iĀaret eden Özaydemir, ‘’Sizler Ankara’da
uçak gövdesi üretirken biz burada uçak
motoru ve parçalarà konusunda üretim
gerçekleĀtiriyoruz. Gelin bir sinerji
oluĀturalàm ve bu iki Āehrimizi ülkemizin havacàlàk alanànda en üstlere taĀàyalàm. Bunu yapabilecek kabiliyete
sahibiz’’ diye konuĀtu.

“ßĀbirliØine hazàràz’’
OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn
da EskiĀehir OSB’yi yakàndan tanàdàklarànà ve burada yapàlanlaràn takdire
Āayan olduØunu, çok fazla ortak yönlerinin bulunduØunu söyledi.
Kurum olarak havacàlàk ve savunma
alanànda her türlü iĀbirliØine açàk olduklaràna da iĀaret eden Aydàn, ‘’ßĀbirliØi içinde her türlü rekabete açàØàz.
Kendi uçaØàmàzà üretme konusunun
konuĀulduØu bu günlerde birlikte yapabileceØimiz iĀbirlikleri ile bu iĀin ucundan tutabiliriz. Ayràca yerli metro ve

acortu@hotmail.com

Ö

ðrencilik yÜllarÜm Özal döneminde
geçti. O yÜllarda iktisatla tanÜían toplumumuzun gündemine bazÜ kavramlar
yeni yeni giriyordu; borsa, devalüasyon,
konsolidasyon, konvertibilite gibi kavramlar
moda haline gelmiíti. O günlerde tartÜítÜðÜmÜz
bir kavram daha vardÜ: Arz Yönlü ñktisat…
Hatta okuldan mezun olduktan sonra kaderimi
belirleyen iíe girií sÜnavÜnda “arz yönlü iktisat
nedir ve hangi ülkelerde uygulanmaktadÜr”
sorusunu hala unutamÜyorum.
ñktisat tarihine bakÜldÜðÜnda Ortodoks ya da
heterodoks anlamda birçok teori geliítirilmiítir.
AslÜnda ekonomik teoriler toplum çÜkmaza
girdiðinde iktisatçÜlarÜn geliítirdikleri çözüm
yöntemidir. Çünkü ekonomi çÜkmaza girdiðine
göre mevcut teoriler yetersiz demektir.
Arz yönlü iktisat, 1970’li yÜllarda talep yönetimine dayanan Keynezyen yaklaíÜmda
karíÜlaíÜlan sÜkÜntÜlara karíÜlÜk arzÜ esas alan bir
yaklaíÜm olarak geliítirilmiítir. Teorinin uygulandÜðÜ ülkelere Reagen AmerikasÜ ve Teacher
ñngilteresi örnek olarak verilmektedir. Arz yönlü
iktisat, dar anlamda vergiler azaltÜlarak arzÜn

tren üretimi gibi konularda da bir araya
gelmeyi baĀaràrsak güzel projeleri hayata geçirmemiz zor deØil’’ dedi.

arttÜrÜlacaðÜ varsayÜmÜna dayanÜr. Genií anlamda daha karmaíÜk olarak maliye politikasÜyla,
verimlilikle, enflasyonla, reel büyümeyle teíviklerle, ií verimliliðiyle, tasarruf ve yatÜrÜmlarla,
piyasalarÜn etkinliðiyle vs. ilgili yaklaíÜmlar
içermektedir.
Arz yönlü iktisadÜn teorisyeni Arthur Laffer’e
göre “Arz Yönlü ñktisat temel olarak teíviklere
dayanÜr. Teívikler deðiítiðinde insanlarÜn
davranÜílarÜ da deðiíir. Eðer bir kiíi daha cazip
bir aktivitede bulunursa diðer insanlar da bu
aktiviteyle ilgilenmeye baílayacaklardÜr. AynÜ
íey tersi için de mümkündür. Vergi, dolaysÜz
kontroller (regülasyon), hükümet harcamalarÜ

BaĀta Hava ßkmal Merkezleri olmak
üzere milli savunma iĀyerlerinin, ni-

EskiĀehir Havacàlàk Kümesi BaĀkanà
Akàn Duman da EskiĀehir’deki havacàlàk faaliyetleri hakkànda bilgi verdi.
Kümenin Üyesi Kenan IĀàk ise EskiĀehir Havacàlàk Kümesi’nin üyelerinin
kabiliyetleri ve üretimleri konusunda
sunum gerçekleĀtirdi.
Toplantàya Çankaya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ziya Güvenç, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardàmcàsà Prof.
Dr. Mustafa Cavcar, OSSA Havacàlàk
Kümesi BaĀkanà Mithat ErtuØ, OSTßM
OSB ve ESO Yönetim Kurulu üyeleri,
sanayiciler ile akademisyenler katàldà.
Heyet üyeleri daha sonra Anadolu
Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi yöneticileri, Seramik AraĀtàrmalarà
Merkezi, Havacàlàk, Uzay ve Deprem
konularànda çalàĀan bölümlerde incelemeler yapàp, bilgiler aldàlar.

telikli iĀgücü açàsàndan Türkiye’nin
gözbebeØi kurumlarà olduØunu belirten Bozal, “Her yàl Milli Prodüktivite
Merkezi’nin seçtiØi yàlàn iĀçileri bu
iĀyerlerinden çàkmaktadàr. Üyelerimiz, savunma sanayiinde dàĀa baØàmlàlàØà azaltan sayàsàz projelerle, ülke
ekonomisine milyonlarca dolar katkà
saØlamaktadàr. Yerli uçak konusunda baĀka adres aranmasàn. En azà 20
yàllàk tecrübeye sahip savunma iĀçileri baĀta uçak yapàmà olmak üzere
savunma sanayinin tüm ihtiyaçlarànà
karĀàlayacak donanàma sahiptir” Āeklinde konuĀtu.

dahil son üç sayÜdÜr gazetemizin kapak sayfasÜndan gündeme taíÜdÜðÜmÜz metro araçlarÜnÜn
yerli imal edilmesi zannederim dikkatinizden
kaçmamÜítÜr. Bu konuda Bursa Büyükíehir
Belediyesi’nin stratejik bir plan çerçevesinde
özel sektör ile iíbirliði yaparak ürettiði tramvay
aracÜ takdire íayan ve örnek bir proje olarak
dikkat çekmektedir. Metro araçlarÜ baíta olmak üzere belediyelerimizin ihtiyaçlarÜnÜ ihale
mevzuatÜnÜn sÜnÜrlayÜcÜlÜðÜ çerçevesinde deðil
ve devletin ekonomi üzerindeki bütün faaliyetde proje bazlÜ çözüm ortaklÜklarÜ kurarak, buleri üzerinde yapÜlacak kapsamlÜ deðiíiklikler,
lunduklarÜ íehirde özel sektörü de geliítirmek
kiíileri teívik eder ve davranÜílarÜnÜ deðiítirir.”
misyonuyla yerli imal ettirmeleri karar vericileTürkiye’de vergi oranlarÜ, kayÜt dÜíÜ ekonorimizin üzerinde çalÜímasÜ gereken ve çözüm
mi ve üretim kapasitesi arasÜndaki iliíkiyi arz
üretmeleri gereken bir husus deðil mi?
yönlü iktisat çerçevesinde deðerlendirmek
YukarÜda yazdÜðÜm gibi Laffer “eðer bir kiíi
baílÜ baíÜna bir çalÜíma konusudur. Gündeme cazip bir aktivitede bulunuyorsa bu diðer inbaktÜðÜmÜzda devlet teívikleriyle ilgili bir çalÜíma sanlarÜ da etkiler” diyor. Kiíiler için söylenen
konusu da ilginç olabilir. Ancak ben arz yönlü bu yaklaíÜm kurumlar için de geçerlidir. Bursa
iktisat penceresinden daha farklÜ bir konuyu
Büyükíehir Belediyesi’nin tramvay ve metro
gündeme getirmek istiyorum.
projesinin diðer belediyelerimize de örnek
Yerel Yönetim - Sanayi ñíbirliði, Türkiye’de
olmasÜnÜ bekliyor, bu uygulamanÜn diðer beyerli imalatÜ, dolayÜsÜyla ülkenin arz kapasitesini lediyelerin de davranÜílarÜnÜ deðiítirmelerine
artÜrÜcÜ önemli alanlardan bir tanesidir. Bu sayÜ sebep olmasÜnÜ ümit ediyoruz.

Arz yönlü iktisat
ve yerli imalat...

Abdullah ÇÖRTÜ

dedi.
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ñl Genel Meclisi’ne OSTñM brifingi
Ankara Valili÷i øl Genel Meclisi, OSTøM OSB BaúkanÕ Orhan AydÕn’Õ a÷ÕrladÕ. Meclis üyelerine OSTøM OSB’nin geçmiúi ve
bugünü hakkÕnda bilgi veren AydÕn, “Biz OSTøM’de ülkemizin sorunlarÕna çözümler üretmeye çalÕúÕyoruz” dedi. AydÕn ayrÕca,
OSTøM olarak Ankara metrosunun yarÕsÕnÕ yapmaya da talip olduklarÕnÕ belirtti.

nkara ValiliØi ßl Genel Meclisi, Ankara ve ülke sanayisinin
önemli kurumlaràndan OSTßM
OSB’yi aØàrladà. OSTßM OSB BaĀkanà
Orhan Aydàn ve Bölge Müdürü Adem
Aràcà Ankara ßl Genel Meclisi BaĀkanà
Ahmet ArslanoØlu tarafàndan karĀàlandà.

çok verimli görüĀmeler yaptàk, bürokrasi ile çok uØraĀtàk. ÿu anda bu raylà taĀàtlaràn %51’ini OSTßM ve ßvedik’deki
Ņrmalaràmàzla yapmayà öngörüyoruz.
Yani Ankara’da bindiØiniz metrolaràn
yaràsànà biz yapacaØàz. ßĀ ve ßnĀaat Makineleri ve Savunma Kümelerimiz bu iĀleri yapacaklar. Ayràca yerli motor üretimi için de kafa yoruyoruz. Amerika’dan,
Almanya’dan ve Fransa’dan gelen Türk
uzmanlarla bir çalàĀma grubu oluĀturduk. Bu grubumuz Āu anda yerli motor
üretimiyle uØraĀàyor. Bizim gelecek için
tasaràmlaràmàz bunlar.”

A

AsaroØlu, Ankara’ya ve Türkiye’ye
deØer katan önemli sanayi bölgelerinden OSTßM OSB’nin baĀkanànà aØàrlamaktan mutluluk duyduklarànà dile
getirdi. Ankara ßl Genel Meclisi olarak,
Ankara’nàn bu gibi önemli kurumlarànà
tanàmanàn kendileri için çok önemli olduØunu belirten AsaroØlu, kendilerinin
de en kàsa zamanda OSTßM’e bir ziyaret
düzenlemek istediklerini belirtti.
Meclis oturumunda, OSTßM BaĀkanà
Orhan Aydàn, dünden bugüne OSTßM
sunumu ile meclis üyelerine OSTßM
OSB’nin geçmiĀten bugüne yaptàØà çalàĀmalarà anlattà.
Sunumunda OSTßM’in artàk bilgi birikimini diØer kurumlarla paylaĀàr hale
geldiØini belirten Aydàn, özellikle sektörel kümelenme konusunda yaptàklarà
çalàĀmalaràn, kümelenme çalàĀmalarà
yapan diØer kurumlar tarafàndan örnek
alàndàØànà ve kendilerinin konu hakkàndaki tecrübelerini paylaĀmaktan büyük
keyif aldàklarànà dile getirdi. Adana’daki
medikal kümelenme, EskiĀehir’deki havacàlàk ve raylà taĀàt sistemleri ile ilgili

“Üniversiteleri sahaya çekiyoruz”

Ankara øl Genel Meclisi BaúkanÕ Ahmet Arslano÷lu ve grup baúkanlarÕ, OSTøM
heyetine katÕlÕmlarÕ için teúekkür plaketi sundu.

kümeleme ekipleri ile sürekli iletiĀim
halinde olduklarànà belirten Aydàn, OSTßM olarak bu alanda çok yol kat ettiklerini söyledi.
OSTßM Yenilenebilir Enerji Kümelenmesinin, Enerji BakanlàØà ile bir (KAMAG) projesi hazàrladàØànà ve rüzgar
türbinlerinin yerli imalatà için çalàĀma
yaptàØànà belirten Aydàn, aynà Āekil-

de metro ve raylà sistem araçlarànàn da
yerlileĀtirilmesi için çaba sarf ettiklerini
söyledi.
Aydàn Āöyle konuĀtu: “ÿu anda Ankara Metrosu için 354 adet raylà taĀàt
alànacak. ÿu anda biz bu raylà taĀàtlaràn
tamamànà yerli yapabiliriz ama zamana
ihtiyacàmàz var. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. UlaĀtàrma BakanlàØàmàzla

Üniversitede üretilen bilgilerin gerçek hayata geçmesi konusuna da vurgu
yapan Aydàn, “Üniversitelerimizdeki
bilgileri daha çok sanayinin içine çekmeyi baĀarabilmemiz lazàm. Üniversitelerimiz eskisi gibi deØil, artàk onlar da
sahaya, hayatàn içine inmeye çalàĀàyorlar. Bu konuda da OSTßM olarak büyük
çaba sarf ediyoruz. Üniversitelerin sahaya inme gerekliliklerini sürekli dile
getiriyoruz. Ankara’daki hemen hemen
her üniversite ile yürüttüØümüz projemiz, imzaladàØàmàz protokollerimiz var.
Bunlarà daha da geliĀtirmek, Ankara’ya
daha fazla yararlà olmak istiyoruz. Ülkemizin sorunlaràna çözümler üretmeye
çalàĀàyoruz” diye konuĀtu.

Beyaz eíyada tasarruf deðiíimi
• Enerjide verimlili÷i artÕracak kapsamlÕ bir paket hazÕrlayan bakanlÕk ilk etapta beyaz eúyacÕlarla iúbirli÷ine gitti. øúbirli÷i
çerçevesinde 15 milyon beyaz eúya indirim kampanyalarÕyla de÷iúecek.

2012’yi dönüm noktasà olarak ilan
eden Enerji BakanlàØà, enerji verimliliØi
alanànda büyük adàmlar atmaya hazàrlanàyor. Enerji verimliliØi alanànda geniĀ
bir teĀvik paketi de hazàrlayan bakanlàk,
ilk etapta beyaz eĀyacàlarla iĀbirliØine
gitti. ‘Beyaz EĀyada Enerji VerimliliØi
için Verimli ßĀbirliØi’ adànà taĀàyan hareket, Türkiye genelinde enerji canavaràna
dönüĀen 15 milyon beyaz eĀyanàn deØiĀtirilmesini amaçlàyor. Kampanya kapsamànda düĀük enerji tüketimi saØlayan
ürünlerde yüzde 60’a varan indirimler
uygulanacak.
Enerji Tasarrufu Haftasà da dikkate alà-

narak Türkiye Beyaz EĀya Sanayicileri
DerneØi (TÜRKBESD) iĀbirliØiyle düzenlenen toplantàda konuĀan Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanà Taner Yàldàz,
2012 yàlànàn ikinci yaràsàndan itibaren
yalnàzca A sànàfà ürünlerin üretiminin
yapàlacaØànà belirterek “Bu anlamda
enerji verimliliØi için 2012 yàlànà dönüm
noktasà olarak görüyorum” dedi.

Bakan Yàldàz: DeØiĀtirmemiz
gerekiyor
Yàldàz, sanayiden konutlara ve taràmdan sokak aydànlatmalaràna kadar enerji
tasarrufu konusunda geniĀ bir paket ha-

zàrladàklarànà belirterek “Biz bu paketi
önce Sayàn Babacan’a, sonra da Sayàn
BaĀbakan’a arz edeceØiz. Ondan sonra bu konudaki çalàĀma Āekillenecek”
diye konuĀtu. Halen Türkiye’deki evlerde yaklaĀàk 15 milyon beyaz eĀyanàn
A etiket sànàfà altà ve çok enerji tüketen
eĀyalar olduØuna iĀaret eden Yàldàz,
TÜRKBESD ile kurgulayacaklarà bir
kampanya ile bunlaràn deØiĀtirilmesi
gerektiØini dile getirdi. Yàldàz “TÜRKBESD bunun 7-8 yàllàk bir programla
yapàlabileceØini söyledi. Belki sàkàĀtàràlarak daha kàsa sürede bunu yapabiliriz”
dedi.
Türkiye’de buzdolaplarànàn yaklaĀàk
3’te birinin, bulaĀàk makinelerinin 5’te
birinin 10 yaĀ üzerinde ve daha fazla
enerji tüketen grupta yer aldàØànà ifade
eden Yàldàz, bunlaràn deØiĀtirilmesiyle
çok ciddi tasarruf elde edilebileceØine
vurgu yaptà. Üreticilerin bu konudaki
kampanyalara hazàr olduØunu, aynà zamanda tüketicilerin de buna yatkànlàØànàn saØlanmasà gerektiØini kaydeden
Yàldàz, sàrf enerji tasarruņu beyaz eĀyalar ile 6-11 milyar kWh arasànda bir
enerji tasarrufu yapàlabileceØine dikkati
çekti.

Keban Barajà kadar tasarruf
Toplantàda konuĀan TÜRKBESD
BaĀkanà Özcan Aydilek ise evlerdeki 24 milyon buzdolabànàn yaklaĀàk 15
milyonunun enerji verimliliØi düĀük
ürünler olduØuna dikkat çekerek “Oysa
bu ürünler, A+ ile deØiĀtirilecek olursa
Keban Barajà, A++ ile deØiĀtirilecek
olursa Atatürk Barajà ve A+++ ile deØiĀtirilecek olursa 2 Keban Barajà’nàn ürettiØi elektrik kadar tasarruf saØlanabilir”
dedi. Aydilek, tüketicinin bilinçlendirilmesi ve evindeki verimsiz ürünleri
deØiĀtirmesi için Avrupa’da olduØu gibi
teĀvik edilmesi gerektiØini vurguladà.

OCAK 2012

ORGANîZE SANAYî GAZETESî

13

Antalya OSB’de yatÜrÜm ataðÜ
Yerli ve yabancÕ birçok önemli ¿rmayÕ bünyesinde barÕndÕran Antalya Organize
Sanayi Bölgesi (OSB), oluúturdu÷u katma de÷er ve 9 binin üzerinde istihdamÕyla
hem kent hem de ülke ekonomisine ciddi katkÕ sa÷lÕyor.

Y

erli ve yabancÕ birçok önemli
¿rmayÕ bünyesinde barÕndÕran
Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), oluúturdu÷u katma de÷er
ve 9 binin üzerinde istihdamÕyla hem
kent hem de ülke ekonomisine ciddi
katkÕ sa÷lÕyor. Antalya OSB’de bir yandan inúaat halinde olan ¿rmalar birer
birer üretime geçerken, di÷er yandan
yeni fabrika inúaatlarÕ da hÕzla yükseliyor. Toplam 300 milyon lirayÕ bulan
yatÕrÕmlarda, gübre, plastik, makine,
metal kimya ve gÕda sektörleri öne
çÕkÕyor.
Yeni fabrika inĀaatlarànà deØerlendiren
Antalya OSB Yönetim Kurulu BaĀkanà
ve ATSO BaĀkanà Çetin Osman Budak,
bölgede halen 49 fabrikanàn inĀaatànàn
devam ettiØini belirterek, “Bu fabrikalar,
geleceØe umutla bakmamàza sebep oluyor” dedi. Antalya OSB’deki yatàràmlaràn sektörel daØàlàmlaràyla ilgili de bilgi

veren Budak, 2010 yàlà içerisinde toplam
15 adet 186 bin 959 metrekarelik, 2011
yàlà içerisinde de toplam 33 adet 411 bin
159 metrekarelik parsel tahsisi yapàldàØànà kaydetti. Tahsisi yapàlan toplam 598
bin 118 metrekare büyüklüØündeki 48
parselin, 41 bin 965 metrekarelik bölümünü oluĀturan 5 parselin gübre sektörüne ayràldàØànà aktaran Budak, “10 adedi plastik sektörü 181 bin 760 metrekare,
11 adedi makine-metal sektörü 155 bin
405 metrekare, 3 adedi kimya sektörü 31
bin 832 metrekare, bir adedi gàda sektörü 13 bin 471 metrekare, 3 adedi tekstil
sektörü 55 bin 672 metrekare, 2 adedi
ahĀap sektörü 21 bin 472 metrekare, 4
adedi kâØàt sektörü 37 bin 350 metrekare, 3 adedi elektrik makine sektörü 15
bin 291 metrekare ve 6 adedi de diØer
sektörler 44 bin 170 metrekare olarak
gerçekleĀti” bilgilerini verdi.

Kurumsal yapàsàyla
‘örnek bir bölge’
Antalya OSB’nin kurumsal yapàsàyla
‘örnek bir bölge’ olduØunu ifade eden
Budak, peyzaj düzenlemeleri, altyapà ve
üst yapà yenileme yatàràmlarà Ņrmalara
yaĀanabilir bir çevre ve kesintisiz altyapà hizmetleri sunmaya devam ettiklerini
dile getirdi.
Budak, her türlü kentsel altyapàsà tamamlanmàĀ olan Antalya OSB’nin 1. ve
2. tevsii alanlarànàn dahili yollarànàn orta
refüjlerine prefabrik karayollarà tipi bordür döĀenmesi, 1. Tevsii alanànda ayràca
renkli kilit taĀlarà ile kaldàràmlaràn oluĀturulmasà çalàĀmalaràna baĀlandàØànà,
kaldàràm ve bordür yapàlan bölümlerde
eĀ zamanlà olarak da peyzaj düzenlemesi
gerçekleĀtirileceØini bildirdi.
Elektrik iĀletmesi ve Āebekesinin bakàm onaràmànàn bölge müdürlüØü tarafàndan yapàldàØànà aktaran Budak, oluĀa-

ORSñAD’dan 2012 uyarÜsÜ
OSTøM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici øúadamÕ ve Yöneticileri Derne÷i (ORSøAD)
BaúkanÕ Özcan Ülgener, 2012 yÕlÕnda KOBø’lerin yeni pazarlara açÕlarak, giriúimci
karakterlerini ortaya koyarak büyüyecekleri bir yÕl olmasÕnÕ diledi.
Ülgener, yerli üretimin ülke ekonomisindeki payànà arttàrmayà en önemli hedef
olarak kabul eden OSTßM OSB yönetiminin uygulamakta olduØu sektörel kümlenme çalàĀmalarànàn da bölgesel kalkànma
modeli olarak ilgi gördüØünü, hükümetin,
yerel yönetimlerin ve diØer sanayi bölgelerinin ilgisini OSTßM’e çektiØini vurguladà.
Ülgener sözlerini Āöyle sürdürdü:
ORSøAD BaúkanÕ
Özcan ÜLGENER

G

eride bÕraktÕ÷ÕmÕz 2011 yÕlÕnÕn
kÕsa bir de÷erlendirmesini
yapan ORSøAD BaúkanÕ Özcan Ülgener, 2011 yÕlÕnÕn OSTøM için
a÷Õr bir iú kazasÕyla baúladÕ÷ÕnÕ ama çok
olumlu geliúmelerle devam etti÷ini belirtti. Yaúanan acÕ olayÕn ardÕndan OSTøM
OSB yönetimi, kamu kurumlarÕ, sivil
toplum örgütleri el ele vererek yaralarÕ
sarmak için çalÕútÕklarÕnÕ, bununla birlikte KOBø’leri iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i konusunda azami özeni göstermeye devam
ettiklerini belirtti.
Ülke genelinde ise, yapàlan seçimin ardàndan ülkede süren istikrar ortamànàn
sanayiciyi ve reel sektörü olumlu etkilediØini belirten Ülgener, 2012 yàlànda da
ülke ekonomisinde bu istikraràn, büyümenin hàz kesmeden devam edeceØi bir yàl
olmasànà dilediklerini söyledi.

Ülke ekonomisindeki büyüme ihracat
oranlarànda kàràlan rekora raØmen, cari
açàk ve ithalat oranlarànàn da küçülmesi
için çalàĀàlmasà gerektiØini, bunu baĀarabilmenin en önemli yolunun da kamu ve
özel sektör olarak ulaĀtàrmada, enerjide,
savunmada, biliĀimde dàĀa baØàmlàlàØà
azaltacak önlemleri almak olduØunu vurguladà. Bu açàdan Ekonomi BakanlàØànàn
hazàrladàØà Girdi Tedarik Stratejisinin
(GßTES) çok önemli hale geldiØini söyleyen Ülgener Āöyle konuĀtu: “Uygulanacak girdi tedarik stratejisi ile amaç
hangi girdilerde yabancà ürünleri yerli
kaynaklarla ikame edebileceØimizi tespit
etmektir. Özetle ihtiyaç duyulan girdileri
kendi öz kaynaklaràmàzdan temin ederek
cari açàØà azaltabiliriz. Tedariklerimizi
mümkün olduØu kadar iç piyasadan yapàp, dàĀ tehdide karĀà birbirimizi desteklemeliyiz.”

“Savunma, yenilenebilir enerji, iĀ ve
inĀaat makineleri ile medikal sektördeki
bu güç birliØi hareketine biz de ORSßAD
olarak destek veriyoruz, çünkü bu çalàĀmalar dünyada da kabul edildiØi gibi katma deØeri yüksek üretimle KOBß’lerin rekabet gücünü arttàràcà bir mekanizmadàr.”
Ülgener, 2012 yàlàna yönelik dileklerini
de Āu sözlerle dile getirdi:
“2012’nin birlik-beraberlik, yatàràm, çalàĀma ve yerli üretime dönüĀ yàlà olmasànà
diliyoruz; bekliyoruz. Türkiye’nin sahip
olduØu potansiyeli ve dinamizmi ile inanàyorum ki bizim gibi iĀinden baĀka bir
Āey düĀünmeyen KOBß’lerin de yeni pazarlara açàlarak, yeni üretim ve giriĀimci karakterini sergileyerek büyüme yàlà
olacaktàr. Son söz olarak bu yàlàn OSTßM
ve ßVEDßK esnafàmàz, üyelerimiz ve ülkemizin tüm üretenleri ile moral ve motivasyonumuzu kaybetmeden çalàĀacaØàmàz; kazasàz, belâsàz, bol kazançlà bir yàl
olmasànà, bereketli ve hayàrlà kazançlar
getirmesini diliyorum.

Antalya OSB Yönetim Kurulu BaúkanÕ
Çetin Osman BUDAK

bilecek aràzalarda kesinti sürelerinin ve
etkilenen katàlàmcà tesis sayàsànàn azaltàlmasà için ring sistem oluĀturulmasà ve
Scada sistemi ile desteklenmesi ile ilgili
yenileme yatàràmlaràna da baĀlandàØànà
açàkladà. Antalya OSB içindeki havai
hatlaràn yeraltàna alàndàØànà ve bu kàsàm
da mevcut olmayan yol ve çevre aydànlatmasànàn ise LED’li armatürler ile
saØlanacaØànà belirten Budak, böylece
enerjinin daha verimli ve etkin kullanàlacaØànà sözlerine ekledi.

ßĀadamlaràndan
enerji tasarrufu
projesi

K

azan iĀadamlarà ve Sanayicileri
DerneØi (KA-SßAD) hazàrladàØà
projeyle enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirme çalàĀmasà baĀlattà.”Kazan
ilçesinde çevre bilincinin oluĀturulmasà”
projesi için Halk EØitim Merkezinde düzenlenen törende konuĀan Kazan Kaymakam Veysel Beyru, Türkiye’nin yakàn
gelecekte sözü geçen bir ülke konumuna
geleceØini ve bunun da gençlerin iyi yetiĀtirilmesiyle alakalà olacaØànà ifade etti.
Kaymakam Beyru, “ßyi yetiĀen gençler,
yakàn zamanda dünya siyasetine yön vermeyle alakalà projeleri, stratejileri kuran
bir ülkenin vatandaĀlarà olacaklardàr, iĀte
bu projeler de bizleri o yarànlara hazàrlayacaktàr” dedi. KA-SßAD Genel Sekreteri
Ayhan GöktaĀ da proje hakkànda bilgiler
vererek, proje amacànàn enerji verimliliØi
artàrmak, doØal kaynaklarà korumak, geri
dönüĀüm döngüsünü kavramak ve dengeli bir çevre oluĀturmak olarak açàkladà.
Ankara ÇalàĀma Ajansà’nàn destekleriyle
baĀlatàlan proje kapsamàndaki seminerlerin
15 gün süreceØi öØrenildi.
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Somali sanayicisine bilgi desteði
Bölgelerinde kurmayÕ
düúündükleri küçük sanayi
sitesi için uygun modelleri
incelemek üzere Türkiye’ye
gelen Somalili iú adamlarÕ
heyeti, OSTøM OSB’yi
ziyaret etti. Ziyaret sonunda
yapÕlacak iúbirli÷inin
detaylarÕ belirlendi.

O

STßM ve TßKA’nàn davetlisi olarak
Türkiye’ye gelen ve iç savaĀ nedeniyle 4 parçaya bölünen ülkenin her
bölgesinden iĀ adamà ve dernek yöneticilerinden oluĀan Somalili iĀ adamlarà heyeti,
ülkelerinde kurmayà düĀündükleri sanayi bölgesi için örnek modelleri incelediler. Ziyaret
kapsamànda OSTßM OSB’yi de ziyaret eden
heyet, OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn
tarafàndan aØàrlandà.
Heyet BaĀkanà Mohamed Ahmed Mohamed, BaĀbakan ErdoØan’àn Somali ziyaretinden sonra, halklarànàn Türkiye’ye var olan

sevgisinin arttàØànà, kendilerinin de Müslüman
bir ülke olduØunu, bu nedenle Türkiye’nin
tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade etti.
Somali’nin baĀkenti MogadiĀu’da kurmayà
planladàklarà sanayi bölgesi için OSTßM’in
tecrübelerinden yararlanmanàn kendileri için

çok önemli olduØunu belirten heyet üyeleri,
OSTßM yöneticileri ile bölgeleri için öncelikli
öneme sahip olan sektörleri paylaĀtàlar.

OSTßM’den eØitim desteØi
OSTßM BaĀkanà Orhan Aydàn da, Somali

gibi dost ve kardeĀ ülkelerle birikimlerini paylaĀmanàn, son yàllarda yaĀadàklarà açlàkla ve
yoksullukla mücadelelerine bir nebze de olsa
destek vermenin kendileri için çok önemli olduØunu, bu sebeple Somali halkà için ellerinden geleni yapmaya hazàr olduklarànà belirtti.
Somali’de kurulmasà planlanan sanayi bölgesinde yer alacak sektörlerin ve giriĀimcilerin
belirlenmesinin ardàndan, o sektörlerde çalàĀacak kiĀilerin eØitimi konusunda destek vereceklerini söyleyen Aydàn, balàk vermektense
balàk tutmayà öØretmek felsefesiyle hareket
ettiklerini belirtti. Aydàn; “Sizler öncelikli sektörlerinizi belirledikten sonra bizler o alanda
çalàĀacak insanlarànàzà ülkemize davet edip,
3-5 ay gibi bir süre o iĀin tüm süreçlerini görerek eØitim almalarànà saØlayacaØàz. Gerekli
makine ve teçhizatà da mümkün olduØunca
saØlayàp, ‘ÿimdi git ülkende bu sektörü canlandàr, üretim yap’ diyeceØiz” Āeklinde konuĀtu.
2 gün süren görüĀme ve çalàĀmalaràn ardàndan ortaya çàkan iĀbirliØi modelinden son derece memnun kalan Somali iĀ adamlarà heyeti,
yapàlan bir iyi niyet protokolünün ardàndan
ülkelerine döndüler.

KadÜn istihdamÜ batÜda artÜyor, doðuda geriliyor
Türkiye ortalamasÕ yüzde 23.7 düzeyinde olan kadÕn istihdam oranÕnÕn Do÷u’daki illere gidildi÷inde
yüzde 6.8’e kadar geriledi÷i ortaya çÕktÕ. KadÕn istihdamÕnÕn en yüksek oranda oldu÷u iller Denizli, øzmir,
østanbul, Edirne ve KÕrklareli; en düúük oldu÷u iller ise ùÕrnak, A÷rÕ, Bitlis, Van ve Siirt olarak belirlendi.
Eylül 2011’de kadàn istihdamànàn en düĀük olduØu 5 il ise, yüzde 6,8 ile ÿàrnak,
yüzde 7,7 ile AØrà, yüzde 7,9 ile Bitlis,
yüzde 8,4 ile Van ve yüzde 8,7 ile de Siirt
oldu.

DoØu’da kadàn
istihdamà hàzla azalàyor
EPAV ßstihdam Bülteni’nin 2’inci
sayàsà yayàmlandà. Bülten’de yer
alan Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) verilerine göre, sigortalà ücretli
(4/a) çalàĀan sayàsà Eylül 2010-2011 döneminde yüzde 11.1 artarken, kadàn istihdamàndaki artàĀ yüzde 10.8 olarak gerçekleĀti. 1 milyon 102 bin yeni ücretli istihdamà
gerçekleĀen son 12 ayda istihdam edilen
kadàn sayàsà sadece 254 bin oldu. Böylece toplam ücretli istihdamà içindeki kadàn
ücretli istihdam oranà da yüzde 23.7 oldu.

T

Kadàn istihdam oranà ÿubat, Nisan ve Mayàs 2011 aylarànda en yüksek seviyesine
ulaĀarak yüzde 24,3 deØerini aldà. Daha
sonra düĀüĀe geçen kadàn istihdam oranà
Eylül 2011’de yüzde 23.7 oldu. Böylece,
oran son bir yàlda deØiĀmemiĀ oldu.

Kadàn istihdamànda
en yüksel il denizli
Kadàn istihdam oranànàn en yüksek olduØu illere bakàldàØànda ilk sàrayà yüzde 29,8
ile Denizli aldà. Denizli’yi yüzde 29 ile
ßzmir, yüzde 28,4 ile ßstanbul, yüzde 28,3
ile Edirne ve yüzde 27,7 ile de Kàrklareli
izledi.

DoØu’da hem oransal hem de sayàsal olarak zaten çok düĀük olan kadàn istihdamà son bir yàlda iyice geriledi. En büyük
azalma Van’da gözlendi. Van’da 6 bin
642 olan kadàn sigortalà iĀçi sayàsà 2 bin
566 azalarak 4 bin 76’ya geriledi. Van’à
sàrasàyla Urfa, AØrà, Diyarbakàr ve ÿàrnak
izledi. ÿàrnak’ta 2 bin 438 olan sayà bin 88
kiĀi azalànca bin 350’ye geriledi.

KayàtdàĀà kadàn istihdamà artàyor
SGK’nàn kayàtlà istihdam verilerine göre
kadàn istihdam oranà son bir yàlda aynà kalàrken, TÜßK verilerine göre oran yükseliyor. Ancak kadàn istihdamàndaki artàĀàn
çoØu kayàt dàĀà. TÜßK’e göre, Eylül 20102011 arasànda kadàn istihdamà 668 bin arttà. Ancak bu artàĀàn 319 bini kayàtdàĀà oldu.
Buna karĀàlàk 1 milyon 108 bin artan erkek istihdamànàn sadece 178 bini kayàtdàĀà
gerçekleĀti. Bu geliĀme sonucunda kayàtdàĀà kadàn istihdamà oranà yüzde 38.5’ten
yüzde 39.8’e yükselmiĀ oldu.
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Prof. Güvenç yÜlÜn gönüllü eðitimcisi
Türkiye Gönüllü E÷itimciler Derne÷i (TÜGED), ‘YÕlÕn
Enleri’ni ödüllendirdi÷i törenlerin üçüncüsünü Ankara’da
gerçekleútirdi. Gönüllü e÷itimciler tarafÕndan yÕlÕn rektörü
seçilen Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya
Burhanettin Güvenç, kendilerinin de OSTøM OSB ile beraber
bölgesel kalkÕnma gönüllüsü olduklarÕnÕ söyledi.

T

ürkiye Gönüllü EØitimciler DerneØi
(TÜGED), bu yàl üçüncüsünü düzenlediØi ‘Yàlàn Enleri’ ödülleri ile
eØitim ve kültür alanànda baĀaràlà çalàĀmalar
yapan kiĀi, kurum ve kuruluĀlarà teĀvik etmeyi
amaçlàyor. Törende siyaset, yönetici, medya,
eØitim ve kültür alanlarànda seçilen yàlàn kiĀilerine ödülleri verildi. Törene siyaset, bürokrasi, iĀ ve medya dünyasànàn önde gelen isimleri
katàldà.
Törenin açàlàĀànda konuĀan TÜGED BaĀkanà Yrd. Doç. Dr. ßbrahim ErdoØan, TÜGED
olarak bugüne kadar yetim ve yoksul olan binlerce öØrenciye eØitim desteØi saØladàklarànà,
veren el ile alan eli buluĀturan bir aracà kurum
görevi gördüklerini belirtti. ErdoØan ayràca,
2003 yàlànda baĀladàklarà yurt içi ve yurt dàĀà
eØitim faaliyetleri neticesinde, 2007 yàlànda
ßçiĀleri BakanlàØà’nàn izniyle “Türkiye” kelimesini kullanma iznini aldàklarànà söyleyerek;
“Bir çalàĀanàmàz ve bine yakàn gönüllümüzle

uluslararasà platformlarda ülkemizi temsil etmeye devam etmekteyiz” dedi.

“Üniversitemizin duvarlarànà
yàktàk, KOBß’lere ulaĀtàk”
EØitim ve kültür ödülleri alanànda yàlàn rektörü seçilen Çankaya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, Çankaya
Üniversitesi olarak üniversite – sanayi iĀbirliØi
projelerine üniversitenin sosyal sorumluluØu
olarak gördüklerini belirtti. Kültürümüzün
özünden gelen ‘komĀusu açken tok yatan bizden deØildir’ sözündeki açlàk kavramànàn artàk bir tas çorbadan ibaret olmadàØànà belirten
Güvenç, bu yüzyàlda açlàØàn bilgiye duyulan
ihtiyaç olduØunu söyledi. Bu noktadan bakàldàØànda üniversitelerin ne kadar büyük bir
sorumluluk altànda olduØunun görüldüØünü
belirten Güvenç, bu sebeple üniversitelerinin
duvarlarànà yàktàklarànà ve OSTßM Organize Sanayi Bölgesi’ne, Sayàn BaĀkan Orhan

Aydàn’a giderek bu düĀüncelerini anlattàklarànà söyledi.

Bölgesel kalkànma gönüllüsüyüz
Güvenç sözlerini Āöyle sürdürdü: “Üniversite KOBß’lerin yanànda olmak zorundadàr.
Herhangi bir karĀàlàk beklemeksizin bunu yapmak zorundadàr, çünkü KOBß’ler bilgiye açtàr. Sayàn OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn
da bize güvendi ve OSTßM Āu anda Çankaya
Üniversitesi için bir açàk hava laboratuvaràna
dönüĀtü. Orada en modern yerel kalkànma
yöntemlerinden kümeleĀme modelini ortaya
koyduk. OSTßM yönetimi bu çalàĀmalara sahip çàktà ve OSTßM Ņrmalarà birlikte çalàĀmanàn çok da faydasànà gördü. OSTßM’de atàlan
bu tohum yeĀerdi, örnek oldu, Anadolu’ya

yayàlmaya baĀladà. Anadolu’nun yaklaĀàk 10
ilinde kümeler oluĀmaya baĀladà ve bu kümeler bir araya gelerek ‘Anadolu Kümeleri ßĀbirliØi Platformu’nu kurdular. Biz de OSTßM
yönetimi ile birlikte gönüllü olarak bu alanda
mesai harcàyoruz, bölgesel kalkànma gönüllüsüyüz. ßnĀallah tüm illerimize bu kalkànma
modeli yayàlàr ve ithalatàn önünü kesme, ihracatà arttàrma, fakirliØi yok etme yolunda doØru
iĀler yapabiliriz.”
Törende ayràca yàlàn devlet adamà Cemil Çiçek, yàlàn Bakanà Fatma ÿahin, yàlàn Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcà, yàlàn Valisi Alaaddin
Yüksel, yàlàn BüyükĀehir Belediyesi Bursa
BüyükĀehir – Recep Altepe, yàlàn Belediyesi
de Yenimahalle Belediyesi – Fethi YaĀar olarak seçildi.

Bursa’da üniversite-sanayi buluímasÜ

Sanayiciler ve akademisyenler, Bursa Teknik Üniversitesi’nin ‘Üniversite-Sanayi iúbirli÷i
Planlama ÇalÕútayÕ’ kapsamÕnda BTSO OSB’de bir araya geldi. Akademisyenlerle bir araya gelen
200’ün üzerindeki sanayici, üniversite-sanayi iúbirli÷inin geliútirilmesine katkÕda bulundu.

B

ursa’nàn yàllardàr özlem duyduØu
üniversite-sanayi iĀbirliØine yönelik
adàmlar hàz kazandà. Üniversite-sanayi
iĀbirliØinin geliĀtirilmesi için sanayicilerle akademisyenlerin Ņkir alàĀveriĀlerinde bulunduklarà
toplantàlar, BTSO OSB’de makine-metal sektöründe devam etti. Tekstil ve otomotiv sektörlerinde gerçekleĀtirilen toplantàlar, kimya ve gàda
sektörleri ile sona erecek.

Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlàØà eski
MüsteĀar Yardàmcàsà Niyazi ßlter’in moderatörlüØünde gerçekleĀtirilen toplantà BTSO OSB
konferans salonunda yapàldà. Toplantàya BTSO
OSB Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Tuna, BTÜ
Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen, Rektör yardàmcàlarà ve akademisyenler, OSB Bölge Müdürü Ferudun Fer ve makine-metal sektöründe üretim
yapan sanayiciler ve Ņrma temsilcileri katàldà.

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@gmail.com
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Temmuz 2012 de yürürlüðe girmesi
beklenen Türk Ticaret Kanunu’nun
getirdiði yeniliklerin Türk KOBñ’leri
açÜsÜndan bir uyum sorunu yaratacaðÜ gün
gibi aíikar. Odalar ve Borsalar Birliðinin
baðÜmsÜz denetim íirketiyle 1000 KOBñ
üzerinde yaptÜrdÜðÜ ankete göre íirketlerin
%90 a yakÜnÜ yeni Türk Ticaret YasasÜna
uyum konusuna hazÜrlÜksÜz olduðu ortaya
çÜktÜ.
ìirketlere internet web sitesi açmak,
bazÜ firma bilgilerini siteye yansÜtmak,
ekonomik riskleri izlemek ve önlem
almak, ií akÜí süreçlerini belirlemek,
muhasebe düzeninde Türkiye muhasebe
standartlarÜnÜ uygulamak, íirket ana
sözleímelerini kanun hükümlerine
göre yeniden düzenlemek vs. gibi
yükümlülükler getiren yeni yasaya KOBñ’
lerin önümüzdeki 10 aylÜk sürede uyum
saðlamalarÜ fevkalade zor gözüküyor.
AslÜnda çok iyi niyetlerle hazÜrlanan
yeni kanun, en baíta íirketlerimizin
kurumsallaímasÜ, sürdürülebilirliði,
rekabet gücünün arttÜrÜlmasÜ ve íeffaflÜk
açÜsÜndan çok önemli bir fÜrsat ve
ortam yaratmaya yönelikti. Ancak

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkànmasàna katkàda bulunmak için ‘üniversite-sanayi iĀbirliØi
ve koordinasyonu geliĀtirme’ amacàyla gerçekleĀtirilen toplantànàn açàlàĀànda konuĀan Bölge
Müdürü Ferudun Fer, toplantàya katàlan tüm
sektör temsilcilerine ve akademisyenlere teĀekkür etti. Ortaya çàkacak Ņkirlerin bu iĀbirliØinin
geliĀmesine ciddi katkàlar saØlayacaØànà aktaran
Fer, ilerleyen süreçte önemli iĀbirliklerine imza
atàlacaØàna inandàØànà söyledi.

KOBñ’ler ve
yeni ticaret yasasÜ

bazÜ maddelerin 1 Temmuz 2012, bazÜ
maddelerin 1 Ocak 2013 tarihlerinden
itibaren yürürlüðe girecek olmasÜ göz
önüne alÜndÜðÜnda özellikle KOBñ’lerin
bu süreyi çok iyi deðerlendirebileceðini
zannetmiyoruz.
Bu süreçte KOBñ’lerin en büyük
problemi öz varlÜk sÜkÜntÜlarÜ olacaktÜr.
BASEL kriterleri ile birleíince KOBñ’lerin
ciddi nakit akÜíÜ sÜkÜntÜsÜ yaíayacaklarÜ
aíikardÜr. ìirketler üzerine kredi
karíÜlÜðÜ olabilecek öz varlÜk giriíinin
yaíanmadÜðÜ, KOBñ’ler de dahil olmak
üzere ödenmií sermayelerinde sÜkÜntÜ

yaíandÜðÜ açÜktÜr. Hal böyle iken bu
süreçte íirketlerin ekonomik olarak güçlü
olmalarÜ çok zor görünüyor. Öncelikle
íirketin kazancÜnÜn íirkette kalmasÜ ve
íirketlerin büyümesi gerekiyor. ìirket
kazancÜ ile íirket sahiplerinin íahsi yatÜrÜm
yapmalarÜ döneminin tüm dünyada
olduðu gibi ülkemizde de kapanacaðÜnÜ
düíünüyorum.
ìirketlerin öz varlÜklarÜnÜ arttÜrmalarÜ,
koymayÜ taahhüt ettikleri sermayelerini
fiktif olarak deðil, gerçekten íirketlerinde
yaíatmalarÜ hayati önem arz etmektedir.
Ancak büyük kÜsmÜ kredi ile dönen

BTSO OSB Bölge Müdürü
Ferudun FER

íirketlerin bu tip karíÜlÜklarÜ hayata
geçirmeleri çok zor olacaktÜr. Bu süreci iyi
deðerlendiren íirketlerin kredibiliteleri çok
kuvvetli olacaðÜndan ticari itibarlarÜ da üst
düzeyde olacaktÜr. Yine íirketlerin yeni
uygulamalar ile íeffaflaíacaðÜ düíünülürse
bu durum íirketler ile ií yapanlara da
büyük güven verecektir.
Bu süreçte firmalarÜn zarar görmemesi
için aslÜna bakarsanÜz yeterli bir süre de
verildi. Deðiíikliklerin ilk dilimi büyük
ölçüde Anonim ìirketleri ilgilendiriyor ve
2012 baíÜnda yürürlüðe girecektir. Hal
böyle iken sürece uyum için firmalarÜn
gayret göstermesi gerekiyor. KÜsa vade
yapÜlacak ilk önlemler öz varlÜklarÜn
arttÜrÜlmasÜ, íirket üzerine taíÜnÜr ve
taíÜnmaz alÜnmasÜ ve íirketin kazancÜnÜn
íirkette kalmasÜdÜr. Bu íekilde íirketin
bankalar ve diðer íirketleri nezdinde
güvenilirliði son derece artacaktÜr. Ancak
ekonomi kamuoyunda ve siyasi düzeyde
TTK’nÜn yürürlük tarihinin ertelenmesi
ve KOBñ’lere geçií ve uyum için en az
2 yÜl gibi bir süre tanÜnmasÜ konusunda
bir eðilim olduðu görülüyor. Bu satÜrlarÜn
yazarÜ da bu görüíe katÜlÜyor.
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Kauçukçular güç birliði arÜyor
OSTøM OSB bünyesinde üretim yapan kauçuk sektörü sanayicileri, sektörlerinin ve
¿rmalarÕnÕn gelece÷i için bir araya geldiler. Kümelenme hede¿yle çalÕúmalarÕnÕ sürdüren
sanayiciler, önemli olanÕn birlikte hareket edebilmek oldu÷u vurgusu yaptÕlar.

ektörel kümelenme çalàĀmalarànàn
en önemli örneklerinin hayata geçirildiØi OSTßM OSB bünyesinde
faaliyet gösteren kauçuk sektörü üreticileri tanàĀmak ve sàkàntàlarànà paylaĀmak
için bir araya geldi. OSTßM’de yapàlan
toplantàya, OSTßM OSB BaĀkanà Orhan
Aydàn, Gazi Üniversitesi OSTßM Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Behçet Gülenç, OSTßM Mesleki ve Teknik
EØitim Merkezi ve ASO’dan yetkililer
katàldà.
Toplantàya öncülük eden, aynà zamanda Özdekan Kauçuk Ņrmasà sahibi
Mustafa Korkmaz, kauçuk sanayicilerinin bir araya geliĀ sebebini Āu sözlerle
açàkladà: “Bir araya gelmemizin nedeni

S

OSTßM’li kauçuk sanayicilerinin tanàĀmasà, yaptàklarà ve yapacaklarà iĀlerden
haberdar olmalarànà saØlamaktàr. Aynà
sektörde rekabet halinde olan Ņrmalar
gibi görünsek de, bir araya gelmenin
ve paylaĀmanàn bize çok Āey katacaØàna
inanàyoruz. ßkinci olarak sektörümüzde
kaliŅye teknik eleman bulmakta zorlanàyoruz, çünkü yakàn bir zamana kadar
bu alanda bir eØitim veren okul yoktu,
ÿimdi Gazi Üniversitesi OSTßM Meslek
Yüksekokulu’nda bu alanda eØitim alan
öØrenciler var ancak Ņrmalaràmàzàn bu
öØrencilerden haberi yok. Bu nedenle
Yüksekokul Müdürü Sayàn Doç. Dr.
Behçet Gülenç’in bu toplantàda olmasà
bizim için çok önemli. Ayràca tehlikesi

YabancÜ sermayeli yatÜrÜm çekme yarÜíÜna
giriíen ülkeler sadece azgeliímií ülkeler
deðiller; geliímií ülkeler de dÜí yatÜrÜm peíindeler. Hatta kimi durumlarda potansiyel
yatÜrÜmlarÜn peíindeki ülkeler birbirleriyle
kÜyasÜya rekabete giriíiyorlar. Akademik
literatürde ‘politika rekabeti’ (policy competition) adÜyla anÜlan bu tür yarÜímalar kimi
hallerde, yatÜrÜmlara ev sahipliði yapmak
isteyen ülkelerin kendi aralarÜnda, yatÜrÜmcÜ
çokuluslu íirketler karíÜsÜnda kÜyasÜya bir
teívik (belki de taviz) yarÜíÜna giriímeleri
biçiminde açÜða çÜkÜyor. Tabii ‘politika rekabeti’ kavramÜ her zaman “ben öteki ülkeden
daha fazla teívik veriyorum” íeklinde olmak
zorunda deðil. Genel olarak yatÜrÜm ortamÜnÜn iyileítirilmesi yönündeki çabalar ve
‘yatÜrÜm oyununun kurallarÜnÜ kurumsal bir
çerçeve içine oturtma’ yönündeki giriíimler
de aynÜ kapsamda deðerlendiriliyor.
Peki, geliímií ya da geliímekte olan tüm
ülkeler dÜí yatÜrÜm çekmek için kÜyasÜya
rekabet içinde olduklarÜna göre “yabancÜ
sermayeli yatÜrÜmlar ‘her durumda’ iyidir”
diyebilir miyiz? ìahsen bu tür yaklaíÜmlarÜ
yetersiz ve kolaycÜ görüyorum. AynÜ íekilde

Emin AKÇAO×LU

emin.akcaoglu@ieu.edu.tr

P

ek çok baíka ülke gibi Türkiye de
yabancÜ sermayeli doðrudan yatÜrÜmlarÜ (doðrudan dÜí yatÜrÜmlarÜ ya da
kÜsaca dÜí yatÜrÜmlarÜ) çekmek konusunda
büyük gayret içinde. Bu yöndeki çalÜímalarda bütün dünyada, öncelikli görevleri kendi
ülkelerine dÜí yatÜrÜm çekmek olan yatÜrÜm
promosyon ajanslarÜndan yararlanÜlÜyor. Hükümetler bu konuda öylesine gayretliler ki
bazÜ ülkelerde birden fazla yatÜrÜm promosyon ajansÜ bile bulunabiliyor. Türkiye’nin de
2006 yÜlÜnÜn ortasÜndan bu yana bir yatÜrÜm
promosyon ajansÜ var: YatÜrÜm Destek ve
TanÜtÜm AjansÜ.

yüksek alanlarda iĀçi istihdam eden iĀverenlerimizin sertiŅka almalarà, yeni
çàkan Türk Ticaret ve ßSG Kanunlaràyla ilgili bilgi sahibi olmalarà gerekiyor.
Toplantàda sektörümüzde çalàĀan Ņrmalaràn bu konularda da bilgi sahibi olmalarànà saØlamaya çalàĀtàk. Bundan sonra
da bu tür toplantàlar sürdürmeye devam
edeceØiz.”
OSTßM OSB’nin 4 farklà sektörde çok
baĀaràlà kümelenme çalàĀmalarà sürdürdüØünü de belirten Korkmaz, kümelenme kavramànàn kendileri için henüz
erken olabileceØini ama adà her ne olursa olsun bundan böyle OSTßM Kauçuk
sanayi üreticilerinin bir araya gelmeye,
bilgiyi paylaĀmaya, alanlaràndaki eØitimi olabildiØince desteklemeye devam
edeceklerini söyledi.
Gazi Üniversitesi OSTßM Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Behçet
Gülenç de sanayinin içinde yerleĀmiĀ
bir Yüksekokul olarak, OSTßM sanayicilerinin desteØinin kendileri için çok
önemli olduØunu söyledi. “ÖØrencilerimizin mezun olduklarànda sizin iĀlerinizi görebilir durumda olmalarà için
sadece teorik eØitim yeterli deØil, atölye
eØitimi almalarà Āart. Bu sebeple sizlerin
atölyelerimizi kurma için bizlere sunacaØà destek çok önemli” diyen Gülenç,
kauçuk sanayicilerinden destek istedi.

Bir yabancÜ sermaye
stratejimiz var mÜ?

“yabancÜ sermayeli yatÜrÜm ‘her durumda’
kötüdür” yaklaíÜmÜnÜn da yetersiz ve kolaycÜ
olduðunu düíünüyorum.
Büyük bir nüfusumuz, ciddi boyutlarda bir
iísizlik sorunumuz ve hÜzla ilerleyen iletiíim
teknolojisinin de etkisiyle gittikçe daha çok
tüketmeyi arzulayan gençlerimiz var. Bu
taleplerin karíÜlanmasÜ daha öncekilerin
olduðu gibi bugünkü hükümetin de en büyük sorumluluklarÜ arasÜnda. Bunlar sadece
bize özgü sorunlar da deðiller. Almanya
gibi dev bir ekonomi bile benzer sorunlarla
baí etmeye çalÜíÜyor. DolayÜsÜyla istihdam
yaratan ekonomik büyümeye ihtiyaç var.
Bu ise yatÜrÜm yapÜlmasÜnÜ gerektiriyor. Oysa
bu çapta yatÜrÜmlarÜn sadece yerel sermaye
birikimi ile yapÜlmasÜ mümkün deðil. Zaten
yerel sermayenin yatÜrÜm seçeneklerini de
sadece yurt içi ile sÜnÜrlamak ne mümkün ne
de doðru. KaldÜ ki sermayenin doðduðu ve
birikmeye baíladÜðÜ ülkenin sorunlarÜna ‘kâr
ve büyüme saiklerinin ötesinde’ hassasiyet
göstermesi beklenemez. Bu tür hassasiyetler
sermayeye hükmeden kiíilerde bulunabilir
ama sistemin mantÜðÜ maalesef kiíisel hassasiyetleri öne çÜkarmaya hiç elveriíli deðil.

AyrÜca dünya ekonomisinin bize dayattÜklarÜ
karíÜsÜnda çok fazla seçme íansÜmÜz da yok;
uyum saðlamak zorundayÜz. Bu íartlar altÜnda, yatÜrÜmcÜ sermaye için gözlerin dÜía
çevrilmesi doðal.
Yeniden önceki konuya, yani “yabancÜ
sermayenin ‘her durumda’ iyiliði ya da
kötülüðü” konusuna dönersek, her konuda
olduðu gibi saðduyu esasÜna dayanan bir
yaklaíÜma ihtiyaç duyduðumuz ortada. Bu
ise bir ‘stratejik perspektif’i gerektiriyor.
SanÜrÜm tartÜímaya yabancÜ sermayeli
doðrudan yatÜrÜmÜn ne olduðunu çözümleyerek baílanmasÜ gerekiyor. Bazen sorular
cevaplardan çok hem de çok daha önemli
olabiliyor. DolayÜsÜyla cevap vermek yerine
soru sormak belki de daha faydalÜ olabilir;
en azÜndan bu yazÜda. O hâlde sonraki yazÜlarda cevaplandÜrmak üzere bir dizi soru
soralÜm isterseniz. Örneðin: Her sÜnÜrötesi
doðrudan yatÜrÜm sermaye transferini gerektirir mi? YatÜrÜm nedir? Doðrudan dÜí yatÜrÜm
nasÜl yapÜlÜr? Mevcut iíletme ya da tesislerin
devralÜnmasÜ yoluyla mÜ; yoksa yeni iílet-

OSTßM
ßstihdam
OŅsi
internette

O

STßM ve Ankara’da bulunan
Ņrmalaràn eleman ihtiyacànà
temin etmeye yönelik çalàĀan
“OSTßM ßstihdam OŅsi’’ faaliyetlerini
internet ortamàna taĀàdà. Günümüz teknolojisine uygun olarak hazàrlanan “ostimkariyer.com” sitesi, hem Ņrmalaràn
nitelikli eleman ihtiyacànà karĀàlamak,
hem de iĀ arayanlaràn iĀverenler ile iletiĀim kurmasàna olanak saØlamayà amaçlàyor. ßstihdam konusunda ihtiyaçlara en
hàzlà Āekilde çözüm getirmeyi hedeņeyen ostimkariyer.com’da, iĀverenler ihtiyaç duyulan iĀgücü için ilan verebilir,
kayàtlà güncel özgeçmiĀleri inceleyebilir, baĀvuru yapan adaylara ulaĀabilir ve
aradàØà iĀgücüne kolay ve hàzlà bir Āekilde ulaĀabilmektedir.
Firmalar da ostimkariyer.com ‘Firma
GiriĀi’ üzerinden üyelik formunu doldurarak üyelik iĀlemlerine baĀlayabilirler.
ßĀ arayan adaylar ise; ‘Üye Ol’ bölümündeki formu doldurarak alacaklarà
kullanàcà adà ve Āifresiyle ücretsiz giriĀ
yapabilir, özgeçmiĀlerini sisteme ekleyebilir ve iĀ ilanlaràna baĀvuru yaparak
sonucunu takip edebilirler.

melerin kurulmasÜ veya yeni tesislerin inía
edilmesi biçiminde mi? Diyelim ki bir baíka
ülkede yerleíik bir firma gelip Türkiye’de
yerleíik yerli bir firmayÜ ve o firmaya ait olan
üretim tesislerini satÜn alÜyor: Bu bir yatÜrÜm
mÜdÜr? Her türlü yatÜrÜm sermaye stokuna
net katkÜ saðlar mÜ? Eðer sözü edilen devir
iílemi sonrasÜnda bir yenileme, iyileítirme
veya kapasite artÜrÜmÜ yoksa Türkiye’nin
sermaye stoku artar mÜ? Her türlü yatÜrÜm
istihdamÜ artÜrÜr mÜ? ñstihdam etkisi olumsuz
olan yatÜrÜmlar da var mÜ? Varsa getirisi hem
iíletme hem de toplumsal etkileri bakÜmÜndan ne olur? El deðiítiren tesisi satan yerli
sermaye sahibinin eline geçen mali sermaye
Türkiye’de bir ‘yeni yatÜrÜm’Ün finansmanÜnda kullanÜlÜrsa ne olur; Türkiye’den çÜkarsa
ne olur? YabancÜ sermayeli íirketlerin
daðÜtÜlmayan kârlarÜnÜn yeniden yatÜrÜlmasÜ
yurt dÜíÜndan içeriye herhangi bir sermaye
transferi olmaksÜzÜn ev sahibi ülkedeki yabancÜ sermayeli doðrudan yatÜrÜm stokunu
artÜrÜr mÜ? Bizim için hangi sektörler öncelikli
olmalÜ? Madencilik sektöründeki yabancÜ
sermayeli doðrudan yatÜrÜmlarla, imalat
ya da hizmetler sektörlerindeki doðrudan
yatÜrÜmlarÜn ülke ekonomisi üzerindeki etkileri farklÜ mÜdÜr? YabancÜ sermayeli her
yatÜrÜm ev sahibi ülkeye teknoloji transferini
garantiler mi? Peki yabancÜ sermayeden ne
bekliyoruz? Önceliklerimiz neler? YabancÜ
sermaye çekmek için biz ne yapmalÜyÜz?
TanÜtÜm mÜ? Yeter mi peki?
Söyledim ya 2006’dan bu yana bizim de
bir yatÜrÜm promosyon ajansÜmÜz var. AjansÜmÜz var da bir yabancÜ sermaye stratejimiz
var mÜ? ñíte bundan pek emin deðilim.
Oysa, Türkiye’nin bu tür sorulara cevap
verebilen bir stratejik perspektife; bir baíka
ifadeyle bir ‘yabancÜ sermaye stratejisi’ne
çok ihtiyacÜ var. Her alanda olduðu gibi...
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GünÜíÜðÜ aydÜnlatmada ilk: SUNVIA
Tüm imalatlarÕnÕn ana felsefesini enerji verimlili÷ine verdi÷i de÷erle bütünleútiren Form
Endüstri Tesisleri, Türkiye’de ilk yuvarlak ve oval kanal imalatlarÕ, kalitesi ve hizmet anlayÕúÕyla
sektöründe lider konumda.

F

orm Endüstri Tesisleri, Form
ÿirketler Grubu’nun imalat Ņrmasà olarak 45 yàldàr aynà adreste çevreye duyarlà ve yenilikçi faaliyetlerini sürdürüyor. Aynà zamanda
OSTßM Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi üyesi de
olan Ņrma, Enerji verimliliØine verilen deØeri tüm imalatlarànàn ana felsefesi konumuna oturtuyor.
Fesklima Endüstriyel Evaporatif SoØutma Üniteleri ile 6 yàldàr çok önemli
referanslara imza atmakta olan Ņrma,

Türkiye ve yurt
dàĀànda 1000’den
fazla çalàĀan ünite
ile minimum enerji
ile maksimum serinletme saØlàyor.
Hava
soØutmalà
gruplaràn, küresel
àsànma sonucu tasaràm sàcaklàklarànàn üzerinde çalàĀmasà ile yüksek
enerji sarŅyatà, aràzaya geçiĀ ve verimde düĀme problemleri Feschill Evaporatif Kondenser
ön soØutma üniteleri ile önleniyor ve
soØutma gruplarànda %35 verim artàĀà
saØlanàyor.
Form ÿirketler Grubu, yeĀil enerjiye
verdiØi önemle imalat faaliyetlerini
yoØun olarak bu konuya yönlendirmiĀ durumda. Firmanàn Türkiye’de
ilk ve tek yerli imalatçàsà olduØu Sunvia güneĀ tüpü, günàĀàØà doØal aydànlatma sistemleri, sàfàr enerji ile gün
àĀàØànà karanlàk mekânlara taĀàyarak

hem müĀterilerin hem de ülkemizin
ekonomisine katkàda bulunacak, aynà
zamanda Sunvia, LEED sertiŅkasàna
katkà saØlar.
Türkiye’de 6 farklà ülkeden 7 farklà
marka altànda gün àĀàØà aydànlatma sistemleri ithal edilmekte olduØunu söyleyen TevŅk CeritoØlu, “Türkiye’de
ilk ve tek üretici ve pazarda sektörün
lideri olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi. CeritoØlu sözlerini Āöyle
sürdürdü: “2012
yàlànda
pazaràn
büyümesi yönünde hareket eden
pazarlama strateji
anlayàĀàmàz içinde
Sunvia Gün IĀàØà
Aydànlatma Sisteminin Türkiye’de
marka bilinirliØini artàrmak için
enerji verimliliØi
ve yapàya yönelik birçok ihtisas
fuaràna katàlmayà hedef edindik.

Migros, TansaĀ gibi doØa dostu Ņrmalarla yaptàØàmàz iĀbirliØi sonucunda
yaklaĀàk 250,000 kW/yàl enerji tasarrufu saØlamàĀ ve yaklaĀàk 140 ton/yàl
CO2 emisyonunu engellemiĀ olduk.
2012’de söz konusu rakamlarà 20 katàna çàkarmayà hedeņiyoruz. 2012 yàlà
itibaràyla da özellikle Avrupa ülkeleri
ve Kuzey Afrika ülkeleri hedef alànarak çalàĀmalar baĀlatacaØàz.”
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OSTñM’de herkese söz hakkÜ

“Genií TabanlÜ OSB Yönetimi”
OSTøM Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) yönetim anlayÕúÕ da ‘model’ oldu. Yasa OSB yönetiminde sadece
7 kiúilik bir yönetim kurulunu yeterli görürken, OSTøM OSB bununla birlikte bölgedeki üniversite ve meslek
yüksek okullarÕ, meslek örgütleri, vakÕÀar ve SøAD’larÕn da temsil edildi÷i 40 kiúilik bir istiúare heyeti oluúturdu.

O

luĀturduØu sektörel kümeler, üniversite
sanayi iĀbirlikleri ve sosyal sorumluluk
projeleri ile model olan OSTßM, yönetim Āekli ile de adeta yeni bir model oldu. Ostim
Yönetim Kurulu projelerini ve icraatlarànà her
yàl bölgedeki kuruluĀlaràn temsilcilerini de içine
alan 40 kiĀilik heyetle istiĀare ediyor. Kurul son
toplantàsànà OSB’nin 2011 çalàĀmalarànà müza-

Çankaya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ

kere etmek, 2012 çalàĀmalarà hakkànda da eleĀtiri, görüĀ ve yeni önerilerini deØerlendirmek
üzere toplandà.
Toplantàya OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà
Orhan Aydàn, BaĀkan Yardàmcàsà Sàtkà Öztuna, Bölge Müdürü Adem Aràcà ve OSB Yönetim Kurulu Üyelerinin yanà sàra Çankaya
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, Fatih Üniversitesi Meslek Yüksek
Okulu Müdürü Emrah Ürün, Ostim Gazi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Behçet Gülenç, ORSßAD BaĀkanà Özcan Ülgener, OSßAD BaĀkan
Yardàmcàsà Ahmet Kurt, Çàraklàk EØitim ve
ÖØretim Vakfà BaĀkanà ßbrahim Karakoç, Batàkent Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Adem Öksüz, Ostim Mesleki EØitim Okulu
Müdür BaĀyardàmcàsà Süleyman TaĀcan, KOSGEB Ostim Müdürü Mehmet TezyetiĀ, Küçük
Sanayi Siteleri temsilcileri ile sektörel kümelerin yürütme kurullarà da katàldà.
ßstiĀare toplantàsànàn açàlàĀànda konuĀan Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn, “Burada
yönetim olarak sizden övgü deØil, tam tersine
özgür eleĀtiriler ve öneriler bekliyoruz” dedi.
Aydàn, Türkiye’deki diØer OSB’lerde buna benzer geniĀ katàlàmlà bir istiĀare kurulu olmadàØàna
inandàØànà belirterek, Āöyle dedi:
“Bu yönetim anlayàĀà da sanàràm OSTßM’e özgü
bir modeldir. Biz sanayi bölgemizin yönetim

modeline paydaĀlaràmàzà, 50 bin çalàĀanà temsil eden kurum ve kuruluĀlaràn yöneticilerini,
üniversite ve meslek yüksek okullaràmàzà, sivil
toplum kuruluĀlaràmàzà dahil ettik. ÿeffaf, hesap
verebilir, eleĀtiriye açàk bir yönetim anlayàĀàmàz
var. Bu yapàyà desteklemenizi istiyoruz. Bazen
basàn üzerinden haksàz eleĀtiriler yapàlàyor, canàmàz yanàyor. Ancak yaptàØàmàz çalàĀmalar izlenirse, burada eleĀtiriler ve öneriler yüzümüze
dile getirilirse bir yararà olur. Maalesef bu toplantàlaràmàza iĀtirak etmeden, bizi dinlemeden,
öneri sunmadan acàmasàz eleĀtiriler yapàlmasànà
da doØru bulmuyoruz. O zaman bunda bir art
niyet veya önyargà aràyoruz.”
Toplantàda 2011 yàlànda
çevre ve güvenlik, elektrik,
doØalgaz, imar, idari ve mali
iĀler, küĀat-ruhsat, basàn ve
halkla iliĀkiler konularàndaki
çalàĀma raporlarà sunuldu.
Bölgedeki sektörel kümelenme, mesleki eØitim, istihdam, sosyal sorumluluk
konusundaki çalàĀmalar ve
önümüzdeki dönemde yapàlacak iĀler hakkànda bilgiler
verildi.

Ostim YatÜrÜm, borsa ile daha da güçlü
OSTøM’in köklü kuruluúlarÕndan OSTøM YatÕrÕm A.ù.,yapÕlan Ola÷anüstü
Genel Kurulda halka arz süreci için ortaklarÕndan onay aldÕ.

Katàlàmcàlardan Öneriler:
Daha sonra katàlàmcàlaràn görüĀ ve önerileri
dinlendi. Söz alàn konuĀmacàlar vasàņà eleman
temini konusunda daha etkin olunmasà, KOSGEB Desteklerine ilgi gösterilmesi, Yeni Türk
Ticaret Kanununa iliĀkin bilgilendirme yapàlmasà, Ostim’e proje merkezi açàlmasà, Ostim’e
teknoloji müzesi kurulmasà, KOBß’lerin çàrak
eØitimine önem vermesi, Ostim’in ekonomik
ve sanayi göstergelerini yansàtan bir veri bankasà oluĀturmasà, Ņrmalara kiĀisel geliĀim eØitimi
verilmesi, küresel patent varlàØàndan yararlanàlmasàna yönelik çalàĀma yapàlmasà, Ostim’de
olimpiyat düzenlenmesi yönünde görüĀ ve önerilerde bulundular.

OSTßM Enerji
Kümelenmesi
DerneØini Kurdu

2

008 yàlànda faaliyetlerine
baĀlayan Yenilenebilir Enerji
ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi 11 Kasàm 2011

tarihinde dernekleĀme iĀlemlerini tamamlayarak tüzel kiĀiliØine kavuĀtu.

O

STßM Organize Sanayi Bölgesi’nin
ve OSTßM’deki Ņrmalaràn rekabet
gücünü ve katma deØerini arttàrmak
için projeler üretmek amacàyla kurulan ve
bir misyon Ņrmasà olan Ostim Endüstriyel
Yatàràmlar ve ßĀletme A.ÿ., yapàlan OlaØanüstü Genel Kurul ile Borsa’ya açàlma sürecini üyeleriyle paylaĀtà.
Yeterli katàlàmàn saØlandàØà kurulun açàlàĀànda konuĀan OSTßM Yönetim BaĀkanà
Orhan Aydàn; kendilerinin OSTßM Yatàràm A.ÿ.’nin borsaya açàlmasà konusunda
çalàĀmalarà sürdüklerini, ancak bu iĀlemleri
yapmadan Sermaye Piyasasà Kurulu’nun
(SPK), Türkiye’deki toplam 84 Āirketin hisse senetlerini Borsa’ya açacaklarànà duyurduØunu söyledi. OSTßM Yatàràm A.ÿ. için
bunu çok önemli bir Āans olarak gördüklerini
söyleyen Aydàn, yapàlacak çalàĀmalaràn Āirketin tüm ortaklarà için hayàrlà olmasànà diledi.
YaĀanacak yeni süreç hakkànda üyelere
bilgi veren OSTßM Yatàràm A.ÿ. Proje Koordinatörü Abdullah Çörtü de, SPK’nàn gerek
Ņnansal büyüklükler gerekse ortaklàk yapàsànà göz önüne alarak Türkiye’deki toplam 84
Āirketin hisse senetlerini borsaya açma çalàĀ-

Faaliyetlerine daha etkin devam edebilmek, ulusal ve uluslar arasà projelerde yer alabilmek amacàyla tüzel kiĀiliØin gereksinimini hisseden küme,
kendisine en uygun bulduØu tüzel
kiĀilik sorununu dernek kurarak aĀmàĀ
oldu. Dernek kurucu yönetim kurulu
Ostim Organize Sanayi Bölgesi ve 12
küme üyesi Ņrmadan oluĀuyor. DerneØe üye olmak isteyen sektörle ilgili
Ņrmalaràn; dernek tüzüØü, üye baĀvuru belgesini kümenin web sayfasà olan
masànàn, kanunun SPK’ya verdiØi yetkiye istinaden Āirketlerin iradelerine bàrakàlmaksàzàn
zorunlu olarak yapàldàØànà belirtti. Bu iĀlemin
aslànda Āirketler için de bir avantaj teĀkil ettiØini söyleyen Çörtü, borsaya açàlma planlarà
yapan Ostim Yatàràm A.ÿ’nin de bu geliĀmeyi fàrsat olarak deØerlendirdiØini belirtti.
Genel Kurul’da üyelerin konu hakkàndaki
sorularànà da cevaplayan Çörtü, Borsa’ya açà-

làm sürecinde, Āu andaki Āirket üyelerinin ka-

www.ostimenerjik.com

zanàlmàĀ haklarànà korumak için, 2 çeĀit hisse

temin edebilirler. BaĀvurularàn gerekli

senedi oluĀturulduØunu ve bu anlamda doØa-

evraklarà tamamlayarak Ostim Orga-

bilecek sàkàntàlaràn önüne geçildiØini sözleri-

nize Sanayi Bölge MüdürlüØümüzde-

ne ekledi. Çörtü ayràca, halka açàlma ve hisse
senetlerinin yönetimi konusunda Denizbank
kuruluĀu olan Deniz Yatàràm ile iĀbirliØi yapàldàØànà belirtti.

adresinden

ki ilgili küme birimimize teslim edilmesi gerekiyor. Bilgi ve iletiĀim için,
Fevzi Gökalp- 385 50 90/1413
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SGK kayÕtdÕúÕna savaú açtÕ
SGK BaúkanÕ Fatih Acar, iúletmeleri kaçak iúçi çalÕútÕrmamalarÕ konusunda ikna etmek için 600
müfettiúin 81 ilde kapÕ kapÕ dolaúarak ikna toplantÕlarÕ yapacaklarÕnÕ söyledi.

SGK BaúkanÕ
Fatih ACAR

S

osyal Güvenlik Kurumu BaĀkanà
Fatih Acar, kayàt dàĀà ile mücadelede bu yàl yeni yöntemleri devreye
sokacaklarànà belirterek 600 SGK müfettiĀinin bu kapsamda kapà kapà dolaĀarak
iĀletmeleri kaçak iĀçi çalàĀtàrmamalarà
konusunda ikna edeceØini söyledi. Acar,
“Kayàt dàĀàlàk konusunda ceza kesilmesi
son çare olacak. Ben bu yöntemin daha
baĀaràlà olacaØànà düĀünüyorum” dedi.
2008 yàlàndan beri kayàt dàĀà ile mücadele konusunda ciddi çalàĀmalar yapàldàØànà

hatàrlatan Acar, bu kapsamda 81 ilde kayàt dàĀà istihdam ile mücadele servislerinin
kurulduØunu, ücretlerin bankalar aracàlàØà
ile yapàlmasànàn saØlandàØànà ve 15 ayrà
kurumla yapàlan protokollerle kayàt dàĀà
istihdamla ilgili verilerin kendilerine ulaĀtàràldàØànà bildirdi. Bu bilgileri deØerlendirerek yaklaĀàk 58 bin iĀyeri ve toplam 1
milyon kiĀinin kayàt altàna alàndàØànà ifade
eden Acar, kayàt dàĀàna yönelik mücadele
konusunda önümüzdeki dönemde yapàlacaklarà Āöyle anlattà: “Rehberlik ve TeftiĀ
baĀkanlàØàmàzà yeniden yapàlandàrdàk.
Biz de 600 tane müfettiĀ var. Bu yaz döneminde 600 müfettiĀimiz 81 ilde sanayi
ve ticaret odalarànà, esnaf odalarànà, serbest muhasebeci ve müĀavir odalarà gibi
sivil toplum kuruluĀlaràna giderek oralarda açàklamalar yapacaklar. Kayàt dàĀànà
Türkiye’nin gündemine getireceØiz. Bu
müfettiĀler bilgilendirici ve yol gösterici olacak. Ceza keserim deØil, cezayà en
sona bàrakan, bilgilendiren ve yol gösteren bir anlayàĀla hareket edilecek. Mesela
OSB’lere arkadaĀlaràmàz gidecek, maktu
bir evrak verecekler, oradaki bir fabrikanàn belli parametrelerine bakàlarak ne
kadar iĀçi çalàĀtàrmasà gerektiØini söyleyecekler. EØer orada 50 kiĀi çalàĀtàràlmasà
gerekiyorsa, oraya baskàn yapàp 50 kiĀinin
çalàĀàp çalàĀmadàØàna bakmak yerine ‘bakàn burada en az 50 kiĀi çalàĀtàrmanàz gerekiyor, size bir süre veriyoruz. Bu sürede

GeleceØe bakacaØàz

Hastane vatandaĀa hesap verecek
Bugüne kadar hep geriye bakarak denetimlerin yapàldàØànà, denetime gidenlerin
birkaç yàl önceki defterleri belgeleri incelediØini, bu yöntemin artàk geride kalmasà
gerektiØine dikkat çeken Acar, “Zaman
zaman elbette geçmiĀi inceleyebiliriz ama
artàk ileriye bakarak bir Āeyleri ortaya
koymamàz geliyor. Ceza artàk son çare
olarak uygulanacak. ßkna yöntemiyle çok
daha iyi sonuç alacaØàmàza inanàyorum”
dedi. Acar, vatandaĀlaràn her türlü ihbarànà 24 saat boyunca Alo 170 ihbar hattàna
yapabileceØini belirterek, hattàn alt yapàsànà güçlendireceklerini kaydetti.

K

asàm ayànàn 15’inde baĀlayan
eØitimler ßĀ SaØlàØà ve GüvenliØi Temel EØitimi, ßĀ SaØlàØà
ve GüvenliØi Risk Analizi EØitimi ve
ßĀ SaØlàØà ve GüvenliØi Mevzuat EØitimleri ile paket
halinde 2 ay boyunca OSTßM
Bölgesi
baĀta
olmak üzere tüm
KOBß’lere kapàlarànà açtà.
EØitimler OSTßM’de yeni kurulan
Halk Bankasà OFßM binasànda gerçekleĀtirildi. Toplam 21 saat süren
bu eØitimlerden Kasàm ayànda 33 kiĀi
yararlanàrken Aralàk ayànda 53 kiĀinin katàlàmàyla sona erdi. Tüm katàlàmcàlara verilen katàlàmcà belgesinin
yanà sàra her eØitim sonunda gerçekleĀen kura çekiliĀi ile Kasàm ayànda,
Hidropol Mühendislikten Mahir Selçuk, Medsav Medikal’den M. DoØan

Türkmen ve eØitime bireysel katàlan
Sami Özdemir Aralàk ayànda ise,
Medsav Medikalden Mustafa Kaya,
Dens Mühendislikten Elif Günel ve
Günhan Makinadan Özgür Adsay olmak üzere toplam
6 kiĀi ßĀ GüvenliØi
UzmanlàØà Temel
EØitimi
almaya
hak kazandà.
OSTßM DanàĀmanlàk ve EØitim Merkezi (ODEM)
çok uzun süre önce baĀlatàlan ßSG
çalàĀmalarà ile hala önlemini alamamàĀ KOBß’lerin sorunlaràna çözümler üretmektmeye devam ediyor.
KOBß’lerin, OSTßM’de hizmetleri
aralàksàz olarak sürdürülen ve çalàĀmalarà ODEM koordinasyonunda
yürütülen OSTßM ßĀ SaØlàØà ve GüvenliØi Merkezi’nden tüm ßSG hizmetlerini oldukça uygun maliyetlerle
alabilmesi mümkün.

SGK BaĀkanà Fatih Acar, Türkiye’de
son 10 yàlda sosyal güvenlik alanànda
önemli açàlàmlar olduØunu, bu açàlàmlaràn
saØlàk harcamalarànà 10 milyar liradan 45
milyara çàkardàØànà söyledi. Hastanelerdeki suistimalleri ve ilaç israfànàn önlenmesi
için yeni tedbirleri hayata geçirdiklerini
kaydeden Acar, “ßlaç israfànà önlemek
üzere aile hekimi reçetelerinden 3 lira katàlàm payà alànacak. Reçetedeki üç ilaçtan
sonrasà her bir ilave ilaç için 1 TL alànacak. Katkà payà vermemek acilden giriĀ
yapanlaràn önüne geçmek için acil ve acil
olmayan hasta kavramlarànà deØiĀtirdik.
Yeni yàlda tedavi ile ilgili anlaĀmalaràmàzà yeniledik. Avuç içi damar sistemini 1
Temmuz tarihine kadar kurmak için yasal
zorunluluk getirdik. Hasta haklarànà korumak üzere belge verilme zorunluluØu getirdik. Mesela siz bir hastaneye gittiØinizde ödediØinizin paranàn karĀàlàØànda ne tür
tedaviler uygulandàØànà gösteren bir belge
verecekler. Sosyal güvenlik kurumu sizin
için ne kadar ödeme yapmàĀ, siz ne kadar
ödeme yapmàĀsànàz. Bunlarà görebileceksiniz” dedi.

26 milyar lira toplaràz
Fatih Acar, yaptàklarà hesaplamalarda
10.3 milyon kiĀinin kayàt altàna alànmasà
durumunda toplanan primlerin asgari ücret üzerinden olsa bile 26 milyar liralàk
prim tutaràna ulaĀacaØànà söyledi
SGK BaĀkanà Fatih Acar, ßhlas Medya
Ankara Grup BaĀkanlàØànà ziyaret etti.
Acar, ßhlas Medya Ankara Grup BaĀkanà Nuri Elibol, Türkiye Gazetesi Ankara
Haber Müdürü Akif Bülbül, TGRT Haber
TV Ankara Temsilcisi Batuhan YaĀar,

Ücretsiz ßSG eØitimleri
büyük ilgi gördü
• Halk BankasÕ ve OSTøM iúbirli÷i ile KasÕm ayÕnda
baúlayan ve geçti÷imiz ay son bulan ücretsiz øú Sa÷lÕ÷Õ
ve Güvenli÷i e÷itimleri büyük ilgi gördü.

ßHA Haber Müdürü Zafer Çakmak ile
muhabirlerimizden Yücel KayaoØlu’nun
sorularànà cevaplandàrdà.

kayàt dàĀà çalàĀtàrdàØànàz iĀçileriniz varsa
bunlarà kayàt altàna alàn’ diyeceØiz.”

ODEM 2012 yàlà
eØitimleri baĀlàyor!...

O

STßM DanàĀmanlàk ve EØitim Merkezi 2012’de de kobi
ihtiyaçlarànàn adresi olmaya
devam ediyor…
Kobilerin ihtiyaç ve beklentilerini
uygun maliyet ve yüksek kalite ile

çözmeyi hedeņeyen ODEM geçtiØimiz yàl vermiĀ olduØu 43 eØitim 16
seminer ile toplam 1140 çalàĀan ve
yöneticiye ihtiyaçlarà doØrultusunda
uygun çözümler sunmuĀtur.
ODEM 385 01 66

SATIù PAZARLAMA EöøTøMø (%70 DEVLET DESTEKLø)

19 OCAK 2012

øLKYARDIM EöøTøMø

27 OCAK 2012

KURUMSALLAùMA VE DEöøùøM YÖNETøMø EöøTøMø

01 ùUBAT 2012

DIù TøCARET EöøTøMø (%70 DEVLET DESTEKLø)

09 ùUBAT 2012

CNC EöøTøMø

10 ùUBAT 2012

øLKYARDIM EöøTøMø

25 ùUBAT 2012

øNGøLøZCE EöøTøMø

07 MART 2012

IPC A – 610 EöøTøMø (%70 DEVLET DESTEKLø)

16 MART 2012

TEKNøK RESøM EöøTøMø

16 MART 2012

øLKYARDIM EöøTøMø

30 MART 2012

20

OCAK 2012

ORGANîZE SANAYî GAZETESî

OSTøM’in 2012 fuar takvimi belirlendi

O

STßM Organize Sanayi Bölgesi
2012 yàlànda, bölgedeki Ņrmalarà
sektörel fuarlara taĀàmaya devam
ediyor. Belirlenen 2012 fuar takvimine
göre, OSTßM OSB Ņrmalarà bu yàl makine
ve metal iĀleme, medikal, yenilenebilir enerji, savunma sanayi, iĀ ve inĀaat makineleri,
belediye ihtiyaçlarà, plastik ve ambalaj sektörlerinde 15 ayrà fuara katàlacak. Bölgedeki tüm sektörleri kapsayan fuar katàlàmlarà
Ankara, ßstanbul, Bursa ve Diyarbakàr’da
gerçekleĀtirilecek. Ortak OSTßM standà ve

ortak katàlàm ile Ņrmalaràn daha uygun Ņyatlara fuar katàlàmà yapmalarànà saØlayan
OSTßM Bölge MüdürlüØü bu yàl ayràca
KOSGEB destekli olarak 23-27 Nisan 2012
Almanya Hannover Endüstri fuaràna ve 2-8
Haziran 2012 tarihlerinde Moskova Yapà
fuaràna iĀ gezisi organizasyonu düzenleyecek.
Stand satàĀà ve bilgi için
0312 385 50 90 /1316
Mustafa AktaĀ

