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OSB’leri, OSTM’i ve sanayicileri
acmaszca ve sorumsuzca suçlayan
beyanlar da olmutur. Patlamann
kesin nedenleri devletin ilgili birimlerinin nihai raporlar ile belirlenecektir. unu bir kez daha hatrlatmak
istiyoruz; patlamalarla oluan kazalar üzerine pein hükümler üretmek,
kurumlar, irketleri, markalar karalamak, küçük düürmek, linç etmek
doru ve etik bir yol deildir.
OSTM OSB yönetimi olarak biz bugüne kadar olduu gibi bundan sonra
da talep eden herkesin doru bilgiyi
edinmesine yardmc olmaya hazrz.
Organize Sanayi Bölgeleri Türkiye
Cumhuriyeti devletinin özel yasa
ile kurduu, sanayinin daha düzenli
ve üretken olmas, kendi kendilerini
yönetmesi için oluturduu yerlekelerdir. Bir i kazas oldu diye toptan
karalamay, yok etmeyi, hedef tahtas
yaplmay hak etmemektedirler. Üretim, ihracat ve istihdam oluturan,

vergi ödeyen bu bölgelere hepimizin
ihtiyac vardr. Öncelikle hadisenin
bir kaza olduunu bilmeliyiz ki son
günlerde ülkemizin deiik yerlerinde, farkl kurumlarn sorumluluk
alanlarnda birçok üzücü kaza meydana gelmitir.
Kazada rma hatas, kullanc hatas,
kurum kurulu hatas olabilir. Bunlar
ilgili kurumlarca bilimsel yollardan
tetkik edilip, kamuoyuna açklanacak; herkes özeletirisini yapp, bundan sonra üzerine düen sorumluluu
alacaktr.
Hayatn kaybeden çalanlarmza
Allah’tan rahmet, ailelerine ve yaknlarna basal, yaralananlara
acil ifalar diliyoruz. Kazalar srasnda görevini titizlikle yapan tüm kamu
kurumlar ile acmz paylamak ve
destek olmak üzere bölgemizi ve
OSTM’i bizzat ziyaret edenlere,
üzüntülerini çeitli ekillerde dile getirenlere teekkür ediyoruz.”
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ASO OSB’lere sahip çkt
ketine kaytl Mükremin Atmaca’dr.”

“Kaytd patlad” haberlerine birinci azdan

Özdebir, 2. patlamann meydana geldii, vedik Organize Sanayi
Bölgesi’nde bulunan Metsan Otomotiv
Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited irketi hakknda da unlar söyledi:
“Bu rmada 11 çalan hayatn kaybetmitir. Bu rmann da iyeri açma ve
çalma ruhsat ile Ankara Büyükehir
Belediyesi tfaiye Daire Bakanl’nca
verilen küat bulunmaktadr. Dolaysyla bu rmamz da kayt altnda olup,
hayatn kaybeden 11 çalan da sosyal
güvenlik kapsamndadr. Firma otomotiv yan sanayi ürünleri imal etmekte
ve arlkl olarak New Holland-Türk
Traktör rmasna parça üretmektedir.”

yalanlama. Ankara Sanayi Odas Bakan Nurettin
Özdebir, Ostim OSB Bakan Orhan Aydn ve vedik
OSB Bakan Hasan Gültekin ile 3 ubat 2011
tarihinde meydan gelen iki ayr kaza ile ilgili basn
toplants düzenledi.

ki olayda da
hiçbir kayt dlk yoktur

O

stim ve vedik Organize Sanayi Bölgeleri’nde 3 ubat 2011
tarihinde meydana gelen 2
ayr patlamaya ilikin, basnda oluan
bilgi kirliliine son vermek ve birinci
azdan doru bilgileri basn ve kamuoyu ile paylamak için, ASO Genel
Merkezi’nde bir basn toplants düzenlendi. Ankara Sanayi Odas (ASO)
Bakan Nurettin Özdebir, Ostim OSB
Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn
ve vedik OSB Yönetim Kurulu Bakan Hasan Gültekin’in birlikte düzenledikleri basn toplantsnda, ASO Bakan Özdebir, hayatn kaybedenlere
Allah’tan rahmet, ailelerine, yaknlarna sabr ve basal, yarallara da acil
ifalar dileyerek konumasna balad.

“ki rmamz da
önemli sanayi kurululardr”
Öncelikle, her iki olayn sebebinin
de henüz belirlenemediini ve Ankara Cumhuriyet Basavcl’nn olayla

Olay sonras yaplan haberde yer alan
yanl ve üzücü ifadelerin iki rmay
ve iki sanayi bölgesi yetkililerini de
çok üzdüünü ve yprattn belirten
Özdebir, “Ankara sanayi odas olarak yllardr ifade ettiimiz gibi, kayt dlk haksz rekabet nedeniyle en
çok bizlerin, kayt altndaki rmalarn
problemidir. Yllardr bunu söylüyoruz
ve söylemeye de devam edeceiz. “Kayt d patlad” diye ifade edilen bu iki
olayda da görüldüü gibi kayt dnda

ilgili aratrmasnn sürdüünü söyleyen Özdebir, lk patlamann yaand
Özkanlar Hidrolik Limited irketi için
unlar söyledi: “Firma mikro tünel
makinesi, delici burgu, deiik tipte
vibratör üretmektedir. Firmann ortaklar Hasan, Aydn ve Ayhan Özkan kardelerdir. Patlamann oksijen tüpünden
kaynakland sanlmaktadr. Bu olayda
9 kii hayatn kaybetmitir. yerine ait
OSB yasas hükümlerine göre düzenlenmi yap ruhsat, yap kullanm izin
belgesi ve i yeri açma ve çalma ruhsat bulunmaktadr. Bu rmayla ilgili
iletme belgesi olmad iddia edilmi,
ancak çalan says itibariyle böyle bir
izne gerek olmad anlalmtr. letme belgeleri 4 aralk 2009 tarih ve
27422 sayl resmi gazetede yaynlanan
iletme belgesi yönetmeliinin 2. Maddesi uyarnca 50 veya daha fazla içi istihdam edilen rmalarda düzenlenmektedir. Patlamada ölen 8 kii rmann
kaytl çalanlar, 1 kii ise rmann
taeronu olan Baran Çelik Döküm ir-

B

or madenin var m? Petrolün var
m? Altnn var m? - Var.
“Toprak altnda kalsn. Çkarma!”
“Mermerin var m?” -Var.
“Çkar ama hammadde olarak sat!”
“Akarsuyun var m?” -Var
“Brak aksn. Baraj yapma, çevreye
zarar verme! Elektrii dardan al.”
Meralarn, yaylalarn, verimli arazilerin
var m? -Var.
“Kullanma. Tarm ve hayvanclkta ithalatç ol!”
“Uçak yapmnda kullanlan en önemli
girdi olan kompozitleri dahi üretebiliyor
musun?” -Üretebiliyorum.
“Deil uçak otomobil dahi yapma!”
Denizinin yannda tarihi kalntlarn, tüm
sporlara uygun doan, karl dalarn, yaz
serin yaylalarn var m? -Var.
“Ucuz deniz turizmiyle yetin!”
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Bar Ferit PARLAK

Genç igücün var m? -Var.
“Eitme, meslek sahibi yapma, çkarlara
alet et, kutuplamalarn sala, kullanma!”
Her cildi yüzlerce sayfa olan, onlarca
cilde smaz bu liste. Uzattkça uzar....
OSTM’de krize ramen üretim patlad… Konuan, duyan, gören olmad.
OSTM’de krize ramen istihdam patlad... Konuan, duyan, gören olmad.
OSTM’de krize ramen verimlilik pat-

lad... Konuan, duyan, gören olmad.
OSTM’de inovasyon patlad... Konuan,
duyan, gören olmad. OSTM’de yerli teknoloji geliimi patlad... Konuan, duyan,
gören olmad.
OSTM’de tüp patlad. Herkes OSTM
uzman kesildi. OSTM’ kapatma kampanyalar balatld. OSTM gibi bölgeler
nedir? Kullandmz borumuz, petrolümüz, mermerimiz, yaylamz, meramz de-

hiçbir ey yoktur. Kayt dyla mücadele hepimizin görevidir. Ancak eksik
bilgilerle rmalar zan altnda brakmaya kimsenin hakk yoktur” dedi.

Bu olaylar OSB’lere
maletmek büyük insafszlktr
Özdebir, kendilerini üzen dier bir konunun da, yaanan üzücü olaylarn organize sanayi bölgerine kar bir linç
kampanyasna dönümesi olduunu
söyledi. Özdebir öyle devam etti: “Bu
kazalar sadece organize sanayi bölgesinde yer alan rmalarda deil, her yerde meydana gelebilir. Geçmite çok sayda yaanm talihsiz örnek de vardr.
Bir Yba Çars yangn, Modern Çar
hala unutulmad. stanbul’da Gebze’de,
Tuzla’da ve Türkiye’nin her tarafnda
maalesef üzücü i kazalar meydana
gelmektedir. Dolaysyla bunlar organize sanayi bölgelerine maletmek büyük insafszlktr.”
ASO Bakan Özdebir sözlerini
öyle noktalad: “Hepimiz bu ülkede
yayoruz. Öncelikle yapmamz gereken igücünün ve çalma ortamnn niteliini yükseltmek olmaldr. Hem Ankara Sanayi Odas olarak bizler hem de
bölge yönetimlerimiz bu konuda çaba
göstermektedir.”

mektir... Gelecee umutla bakan eitimli
gencimiz demektir... Ekonominin geleceine yön veren önderler demektir...
Geleceimiz olan onlarca sektörün üretim yapt OSTM’de sadece savunma
sanayine bakalm: Savunma Sanayi Müstearl savunma sanayi girdi ürünlerinde
yerli üretim yüzde 20’lere yaklaamaynca
2007 ylnda Strateji Plan hazrlad. 5
ylk stratejinin en önemli maddesi olarak,
“Türkiye’de üretilen savunma sanayi
ürünlerinde yüzde 50 orannda yerli ürün
kullanlacak. Bunu 2010 ylna kadar
baarmalyz” dedi. 2009’da yüzde 45.7
oran yakaland, ithalat azald. Sadece
ithalat azalmad, ihracat da artt. Baar
filminin barollerinde ‘OSTM’ de vard.
“Listeyi uzattkça uzatrz.” dedik ya...
“Savunma sanayinin parçalarn üretebilir misin?” -Mühendislerim ve atölyelerim
var. Tabiki üretirim.
“Tüp patlam binlerce atölyenin birisinde. Üretme! ithal et...”
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Taziye ziyaretleri

Rantiye deil,
antiye
diyenlere…
“Sanayi ehitlerine”
Allah’tan rahmet diliyoruz.
Bamz saolsun…
Geçmi olsun…

B

adireler ac vermekle kalmyor, kimi zaman
da yakn-uzak kii ve kurumlarn aslnda
size gerçekte ne kadar yakn ve uzak
olduklarnn da parametresi oluyor.
Bölgemizde ve vedik OSB’de yaanan iki kaza
bu anlamda bölge yöneticilerine, sanayicilere,
çalanlara; toplumun her kesimine birer ders
verdi.
Kimi yetkililer, yöneticiler, sivil toplum adna
sca scana söz alanlar, köe yazanlar…
Kazalar üzerinden üretim dünyasna, Türk
sanayicisine, giriimcilere anlalmas zor bir güdü
ile olmadk suçlamalarda bulundular.
Sanayicileri, iverenleri birer içi düman, bölge
yöneticilerini sorumsuz, bütün imalâthaneleri
bomba yuvas ilan ettiler! Sadece kendi
vicdanlarnn szladn zannettiler.

Ostim’i ve bir üretim sürecini ömründe bir kez
bile görmemi olanlara, hayatnda bir çivi nasl
çaklr bilmeyenlere sözümüz yoktu da; Ostim’in
içindekilere, yanbandakilere, KOB dostu
bilinenlere ne olmutu! Sözde siyaset ürettiler,
sözde üyelerine irin göründüler, sözde muhalefet
ettiler, sözde emekçiye ve emee sahip çktlar!
Yok kardeim!
Bu kafa ile ne gerçee inebilirsiniz, ne hakkahukuka ulaabilirsiniz, ne üretimi anlayabilirsiniz,
ne de bu istikamette bir vizyona sahip olabilirsiniz!
Bir pusuda avn gözleyen avc gibi bekler; bir
uursuzluk, bir kaza, bir musibet olsa da saldrsak,
istismar etsek diye frsat kollarsnz.
Beklemeye devam edin, ama sanayiciler, i
dünyas, üreten insanlar ve gerçek OSTM dostlar
bunu unutmayacak!
Bu tarznz ulusal sanayicinin, yerli üreticinin
evkini krmaktan, moralini bozmaktan baka
bir ie yaramad. Bir kaza üzerinden yaydnz
bilgi kirlilii ile Ostim’in farkndalk oluturma
çabalarn saldr hedefi haline getirdiniz.
Yerli üretim; yerli uçak, yerli helikopter, yerli
sava gemisi, yerli vagon, yerli otomobil diyen
azlara tkaç yapmak istediniz!
Son tahlilde bu ruh hali ile iteklediiniz vagonlar
“zaten bu Türkler adam olmaz” propagandas
yapanlarn döedii raylarda seyreder durur!
Size hayrl yolculuklar!
OSTM’e gelince; bu ac olaydan ald dersi
de unutmadan, revizyonlarn yaparak yerli
üretimi yüceltici, güç birliini özendirici, üniversite
sanayi ibirliini kovalayan, mesleki eitimi
destekleyen, üyelerini her süreçte bilinçlendiren
bir organizasyon olmaya devam edecektir.
“Rantiye” deil, “antiye” diyerek…

ANFED’den OSTM ve
vedik’e basal
Ostim ve vedik’te meydana gelen patlamalarn ardndan,
Anadolu adamlar Federasyonu (ANFED), her iki bölgeye
destek vermek için taziye ziyaretinde bulundu.

K

sa ad ANFED olan Anadolu admlar Federasyonu yetkilileri Ostim ve
vedik’teki i kazalar üzerine bölgeye geçmi olsun ziyareti yaptlar
Ziyarette, öncelikle vefat eden içilere Allahtan rahmet, ailelerine
de basal ve sabr dileyen yetkililer, bu gibi felaketlerden sonra bir araya gelip kenetlenmenin
bizim milletimizin bir erdemi ve
güzellii olduunu belirttiler.
Bu noktadan sonra asl önemli
olann bir an önce yaralar sarmaya çalmak olduunu söyleyen
ANFED yetkilileri, Özkanlar Hidrolik ve Netsan rmalarnn bir an
önce üretimlerine balamalar dileinde bulundular. Bu gibi büyük
ve önemli sanayi bölgelerine sahip
çklmas gerektiinin vurguland görümede öyle denildi:
“Her iki Organize Sanayi Bölgemizin Ankara’mz ve sanayimiz
için çok önemli bir görevi ifa ettii bir gerçektir. Teknik detaylar
teknik heyetlerin görevidir, adli
boyut ise zaten devam eden bir
süreç olduu hepimizin malumu.
Ancak ‘Bir musibet bin nasihatten evladr’ prensibinden hareketle i dünyas olarak her birimizin

bu musibetten kendimize bir ders
çkarmas gerektii aikârdr. Bu
ac günlerimizin tekrarlanmamas
ümidi ile ANFED, ASAD, ANKSAD, HÜRSAD ve SSAD
olarak üzerimize düeni yapmaya
hazr olduumuzu belirtir, deerli yöneticilerimize ve vefat eden
kardelerimizin ailelerine basal ve yarallarmza geçmi olsun
dileklerimizi arz ediyoruz.”
ASAD Bakan ahin Altunta
da OSTM de ölen vatandalar
için Mevlid-i erif okuttuklarn
belirterek “Maddi ve manevi elimizden geleni yapmaya hazrz”
ifadelerini kulland. OSTM OSB
Bakan Orhan Aydn, geçirilen
bu zor günlerde verilen destek-

lerin kendileri için önemli olduunun altn çizerek “Sizlerin
desteini önemsiyorum. OSTM,
Türkiye’nin önemli bir sanayi
bölgesi. Savunma sanayinden salk sektörüne kadar birçok konuda
önemli bir tedarikçiyiz. Firmalarmz dünyann birçok bölgesine ihracat gerçekletiriyor. nallah en
ksa zamanda yaralarmz saracaz” eklinde konutu. Daha sonra
ANFED Bakan Doan Kaynak,
ASAD Bakan ahin Altunta,
ANKSAD Bakan Harun Akça,
HÜRSAD Bakan Rahmi Byk
ile SSAD Bakan Hasan Toprak
ve üyeler, bölgedeki rma yetkililerine geçmi olsun ve basal
ziyaretinde bulundu.
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Ostim sizin için ne ifade ediyor?
Prof. Dr. Rza Ayhan
(Gazi Üniversitesi Rektörü)
“Ostim, sanayinin temelidir. Ben
Ostim’in kuruluunu hatrlarm ve o
dönemde “acaba olacak m olmayacak
m” söylentilerini hep duydum. Ama
Türkiye’nin çeitli yerlerinden gelen,
Ankara’da kendisini ispat etmeye
gayret sarf eden küçük ve orta ölçekli iletmeler Ostim’de Türkiye’nin
geleceini ina etmilerdir. Türk insannn kendisine imkân verildiinde
sanayide ne noktalara gelebileceini,
Ankara tam anadolunun ortasnda olmasna ramen ihracatta Türkiye’nin
gelimesinde ne tür bir pay alabileceini ispatlam bir kurulutur. Kuruluundan bugüne belirli mesafeler
katetmitir. Bundan sonra bir ivmeye
daha ihtiyac vardr. Eer bu ivme
yetkililerce deerlendirilip Ostim’li
sanayicilerin önü açlrsa, bu iletmeciler büyük sanayi kurulularnn da
öncüleri olurlar. Ankara buna layktr,
altyaps buna yeterlidir. Ostim eer
bu modelle tekrar bir ivme salanarak
bundan sonraki aamalarda desteklenme imkân bulursa, öyle tahmin
ediyorum tüm dünyaya yeni teknolo-

Özcan Ülgener
(ORSAD Yönetimi Kurulu Bakan)

“Ostim Türk sanayinin deneyimli bir
üretim bölgesi. Ankara’nn çevresinde oluan tüm bölgelerin nerede
ise çk yeridir. Anadolu Kaplanlar dediimiz giriimcilerin kendi
imkânlar ile kurduu ve sonradan
OSB statüsü olan alan bir sanayi
kentidir. Burada üniversite sanayi
ibirlii, tantm, mesleki eitim ve
sektörel küme kurulular vardr. O
nedenle hepimizi üzen bir kaza vesilesi ile OSB’leri, iadamlarn, sanayicileri suçlamayalm. Tabi ki kusuru olanlar varsa her aama bu aratrlr. Bu tür kazalarda sadece çalanlar deil iyeri sahipleri, rmalar
da madur olur. Belki bu ac olaydan çkaracamz dersler de vardr.
Örnein KOB’ler olarak içilerimizi, iyerlerimizi, üretim araçlarmz
sigortalatmalyz. Bölgemizde yok
denecek kadar az olmasna karn
kayt d istihdam yapmamalyz.

Behzat Zeydan
(Dizayn Makine)
“Ostim u anda dünyann sayl organize
sanayi bölgelerinden biridir. Ostim’deki
faaliyetler dünyann birçok organize sanayi bölgesinde henüz balamad bile.
Biz iin idraki içindeyiz. Yönetimimiz,
burada çalan sanayiciler, i adamlar,
ii üst seviyede ele alm durumdalar.
Kümeleneme faaliyetlerimiz bunun en
bariz göstergesidir. u anda Ostim’de 4
kümelenme faaliyetimiz var. Bunlar ye-

jiler ihraç edebilecek kapasiteye ular. Ostim‘in kendisine göre destee
ihtiyac var. Mesela Ar-Ge kurulular, Ostim’deki kurulular küçük ve
orta ölçekli iletmeler olduu için
Ar-Ge’ye yeterli bütçe ayramyorlar,
eer bu Ar-Ge harcamalar, yeni ürünler sunma potansiyeli desteklenirse,
çok daha iyi noktalara gelebileceklerine ben inanyorum. Balangçtaki
kurulu artlarn ve bugün geldikleri
yeri düününce arada çok büyük mesafeler olduunu görüyorum. Eer,
yeni bir ivme kazandrabilirlerse,
yeni destekler temin edebilirlerse,
bugünden çok daha büyük baarlara
imza atarlar diye düünüyorum.”

Sinan Aygün
(ATO Bakan)
“Ostim bizim tek kelimeyle gurur kaynamz, övünç kaynamz. Açlm
Ortadou Sanayi Merkezidir ve gerçekten Ortadou’da bu kadar büyük
kapsaml, bu kadar derli toplu, bu kadar
çeitli ürünlerin bir arada yapld baka bir sanayi sitesi de yok. Ostim’de
ne üretiliyor diye sormayn, ne üretilmiyor diye sorun, çünkü Ostim’de her
ey üretiliyor. Bu kadar kesin konuuyorum. Orada binlerce sanayi tesisi, binlerce atölyemiz var. Geçen gün
Ostim’e gittim Airbus’n kap mente-

Prof. Dr.Ziya
Burhanettin Güvenç
(Çankaya Üniversitesi Rektörü)

 güvenlii ve sal konusunu
çok ciddiye almalyz. Çünkü Allah
korusun, bir kaza maddi manevi her
eyimizi silip süpürebilir. ORSAD
olarak biz derhal i ve i yeri güvenlii, sigorta gibi konularda üyelerimizin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için uzmanlarn da katlm
ile toplantlar yapacaz. Toplum
olarak bu konuda donanml olmamz gerektii anlalmtr.”

nilenebilir enerji, ki güncel bir konu, i
ve i makineleri, medikal ve savunmahavaclk yan sanayi kümelenmeleridir.
Biz Dizayn Makine ve Mühendislik
olarak savunma ve havaclk yan sanayi
kümelenmesinin yürütme kurulu üyesiyiz. 70 üyemiz var. u anda Ostim’de
çok güzel faaliyetler içindeyiz. Bu son
kazadan dolay da yanl yorumlar bizi
epeyce üzdü. Ama sonuç ortaya çknca
art düüncesi olanlar ve ya deiik hesab
olan insanlar herhalde bundan sonra bir
olay karsnda daha ölçülü konuurlar

“Bizim 4 yllk bir yakn çalma arkadamz oldu Ostim. Bizim Ostim’le
ilk temasmz, örencilerimizin organize ettii bir sempozyumla oldu.
O sempozyuma Ostim Yönetim Kurulu Bakanmz Orhan Bey de davetliydi. Kendisi bir sunum yapt.
Ben de bir sunum yaptm ve kendisi
benden bu sunumumu Ostim’de de
yapmam istedi. O gün bugündür biz
Ostim’deyiz. Orhan Bey ve çalma
arkadalaryla çok yakn bir dostluk, kardelik düzeyinde bir sevgi
ba oluturduk. Bize Ostim’i tamamen açtlar. Ostim bizim açmzdan
bir açk hava laboratuar oldu. Yani
gerçekte bizim üniversitemizde hiçbir laboratuar kurmamza gerek yok.
Ostim’deki KOB’lerimizle oraya
giderek kafamzdaki tüm modelleri,
stratejik planlar Ostim’de uygulayabiliyoruz. Bu tabi zaman içinde birbirimizi tanyarak, güven olumasyla
oldu. Biz de dedik ki, biz üniversiteyiz, bilgi ürettiimizi iddia ediyoruz,
onlar da bilgiye aç, bizim de kültürümüzden gelen bir söz var, komusu
açken tok yatan bizden deildir. Bu
yüzylda da açlk tokluk sadece bir
tas çorbadan ibaret deil, bu yüzylda açlk ve tokluk bilgidir dedik, var
olann olmayana vermesi gerekir dedik ve bu söze aynen uyalm diyerek
biz sahaya indik. Ostim’de yeeren
bu kümeleme çalmalar Ankara’ya
yayld, onlarca hocamz sahaya inip
diye düünüyorum. Biz SO 9000 kalite
yönetim sistemi ile i yapyoruz, yani her
ey kontrol altnda. Kullandmz tüpler,
operatörlerimizin sertikasyon ilemleri,
her ey dört dörtlük yürüyor. Biz o tedbirleri alm durumdayz. Mesela bir tüp
atölyemize geldii andan itibaren uzman
kii tarafndan kontrolü yaplarak balants gerçekletiriliyor. Köpükle testleri yaplarak szdrmazlndan tam emin
olunduktan sonra kullanlmaya balanyor. Tüm bu tedbirleri alyoruz.”

eleri Ostim’de üretiliyor. Hem sanayi, hem istihdam, hem üretim, hem de
Türkiye’nin büyümesine katks anlamnda Ostim bizim onurumuz, gururumuz.”
KOB’lerin klcal damarlarnda dolatlar. O nedenle sk sk KOB ziyareti yaplyor. Üniversitenin araçlar Ostim-Çankaya arasnda semt
dolmuu gibi çalyor. Kobi’lerimizi
biz sektörel bazda organize etmek istedik. Tek balarna mali güçleri yok,
bilgi düzeyleri yeterli deil, mühendis
çaltramyorlar, kendi balarna ArGe yapamyorlar, kendi kalite ve test
laboratuarlar yok. Dolaysyla tek
balarna çok zayar. D dünyayla
rekabet edemezler, ihracat yapamyorlar. Biz bunlar kümeletirerek
bir araya getirerek, güç birlii yapp,
tek balarna hayal edemeyecekleri
üretimleri hayal etmelerini salamak
için kümeleme stratejik modelini
uygulamaya baladk. Onlara kümeleme kültürünü, hem ibirlii yapp
hem rekabet gücünü arttrma kültürünü aladk. Birlikte fuar organizasyonlarna katldk. Özkanlar Makine
ile de 2 proje yaptk. Patlamadan
sonraki her toplantmzda i, içi ve
iyeri güvenlii konularn ele aldk
ve almaya da devam edeceiz.”
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Hamdi Tavan
(DGTECH)

Kayhan Kayan
(EMD Medikal – EMD Savunma)
“Ben çok eski bir Ostimli’yim,
1989’dan beri Ostim’deyim. Burada, özellikle bakanmz Sayn Orhan
Aydn’n icraatlaryla balayan çok
ciddi deiiklikler oldu. Daha önceden
çok iyi bir yer deildi Ostim. Kendisinin
çabalaryla çok ciddi atlmlar yapld.
Özellikle bu kümelenmeler Ostim’in
çehresini deitirdi diyebilirim. Burada
daha ciddi uluslar aras ihracat yapan,
ithalat yapan birçok rmamz olutu.
Daha da güzel eyler olacak diye düünüyoruz. Tabi ki bu da imkânlarla snrl. lk kazann olduu rmaya yakn
bir mesafedeyiz. Firmay da tanyoruz,
çok ciddi bir rmayd, kalburüstü bir

Atilla ÇINAR
Makina Mühendisi

Hüseyin Kutsi Tuncay
(OSBDER Bakan)
“Türkiye’de Organize Sanayi Böl-

gelerinin 50 yllk bir geçmii var,
yaanan bu 2 olayla OSB’leri kötülemek, varlklarn reddetmek doru
deil. Küçük sanayi sitelerinden oluan Islah OSB’lerde birtakm yapsal bozukluklarn olduu bir gerçek
ama bunu bugünle snrlamak doru
deil. Bu geçmiten beri süregelen
bir yapsal bozukluk. Ostim ve vedik küçük sanayi sitelerinden oluan
OSB’lerdir. Karma yaplardan olutuu için her alanda çalan iletmeler vardr. Turucu da vardr, tinerci
de vardr, banka da vardr, küçük
bir atölye de vardr. Bu Türkiye’nin
birçok yerinde böyledir. O dönemde bu yaplarn kurulularna o dönemin belediyeleri karar vermitir.
OSB’leri bu üzücü olayla deerlendirmek çok hatal bir davran olur.
Olayn yaand iletmelerin OSB
yönetimince verilmesi gereken tüm
belgeleri ve izinleri tamdr. Zaten
bu ruhsatlar olmadan o iletme OSB
yönetiminden hizmet alamaz, elekt-

rik, doalgaz, su gibi tüm hizmetleri
OSB yönetimi salar ve bu noktada
o rmann OSB tarafndan verilmesi
gereken tüm izinlerini alm olmas
gerekmektedir. OSB yönetiminin
orada kaçak içi çaltrlp çaltrlmadn denetleme yetkisi yoktur.
mar planlarnda hata varsa, kaçak
yaplama varsa, çekme mesafeleri
doru deilse, inaat projelerinde
hata varsa bu konular OSB yönetimlerini ilgilendirir. Ki bu iki kazada da bu denetimlerin herhangi bir
etkisi yoktur. Bu bir i kazasdr ve
her iletmede ortaya çkmas muhtemeldir.”

S

acinar@etik.com.tr

“Ostim’i 1987 ylndan beri tanyorum,
henüz daha yeni yaplanyordu. Zaman
içinde çok evrim geçirdi. Özellikle savunma sanayi irketlerinin bu yaknlarda olmas, onlarn getirdii iler ve
istekleri baya zorlatc nitelikteydi.
Buradaki irketler de kendilerini buna
ayak uydurmak zorunda hissettiler ve
zaman içinde gerçekten çok büyük
admlar attlar. Ben una inanyorum,
zaman içinde bir fotorafn alyorsunuz irketlerin ve kafanza öyle yerleiyor. Aslnda 3 ay sonra bir daha
gelmelisiniz, 1 sene sonra bir daha gelmelisiniz. Çünkü bir anda çok büyük
yenilikler ve gelimeler görebiliyorsunuz. Bu yüzden kestirip atmamak gerekir. En önemli ey bütün üreticilerin
yan yana olmas. Çok çeitli ve kendi
sektörlerinde oldukça uzmanlam
irketlerin olmas gerçekten çok büyük avantaj. Özellikle bizim irketlerimiz gibi irketler için. Çünkü özgün
ürün yaptnz zaman bütün hepsinin
sfrdan tasarlanmas lazm, onlarn da

yaptrlmas lazm. Siz böyle bir ey
yaparken, bu büyüklükteki bir makine
parkurunu bo tutamazsnz. te bu sebeple Ostim çok çok önemli bizim için.
Aslnda savataki askerlerden birkaçn ehit verdik diye düünüyorum ama
bu kayplar sava kaybettik anlamna
gelmemeli. Neden sava diyeceksiniz,
bugünkü dünya ortamnda yaptmz
aslnda bir sava. Olay yeri bize çok
yakn, merdiven alt dedikleri yere gelsin bir baksnlar. Burada tabiî ki insan
faktörü var ve bu yüzden bu patlamalar
oldu muhtemelen ama bunu herkese
mal etmek ve buradaki çalmalarn da
üstüne silgi çekmek çok doru deil.
nsanlar bilmeden, aratrmadan kir
sahibi oluyorlar.”
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rmayd, ihracat yapan bir rmayd.
Bu kadar ciddi bir rmann böyle bir
olayla karlamas bizi üzdü tabi ki.
çi salna ve güvenliine de çok
önem veren rmalar böyle bir durumla
karlanca çok aryorsunuz. Ostim
olarak ayn ailenin bir parçasyz. nallah tekrarlamaz, el birliiyle gerekli
tedbirleri alabiliriz.”

OSTM’deki Patlamal
Kazalar Üzerine

anayi bölgelerinde aslnda
hemen her gün kazalar
yaanmakta. Bu kazalarn
çou küçük olduundan, yara
alnmadan veya hafif yaralanmalarla
geçitirildiinden lokal kalmakta ve
kaytlara geçmeden unutulmakta.
Oysa bir kaza ne kadar küçük
olursa olsun kazadr ve daha büyük
kazalarn yolunu açma potansiyeli
vardr. Bu nedenle ilk yaplmas
gereken ilerden birisi, ne kadar
küçük olursa olsun tüm kazalarn
istatistiklere geçmesi ve tüm
kazalarn analizlerinin yaplmas
için sistematik oluturulmasdr.
Gelimi ülkelerde kaza istatistikleri
gelecekteki kazalarn önlenmesi için
en önemli veri kaynadr.
 güvenlii ile ilgili yasa ve
yönetmeliklerimizde önemli
yetersizlikler yoktur. Sorun yasa
ve yönetmeliklerin uygulanmas
ile ilgilidir. Bu konuda bata
yöneticiler ve iverenler olmak üzere
tüm çalanlarn duyarlklarnn
artrlmas, bir sivil savunma
mant ile konuyla ilgili eitim ve
bilinçlendirme çalmalarnn sürekli
hale getirilmesi gerekmektedir.

Kamunun ilgili kurumlarnn
denetimleri de önemlidir. Ancak
yeterli eitim ve bilinçlendirmenin
olmad yerde, denetimler tek
bana anlamsz kalmaktadr.
Sorunun çözümü için en doru
yol yaanan unutmamak ve bir
daha yaanmamas için gereken
her eyi yapmaktr. Bu tür kazalar
bir daha yaamamak için yeni
yasalara veya yönetmeliklere ihtiyaç
yoktur. htiyaç duyulan tek ey yasa
ve yönetmelikleri taviz vermeden
uygulamak ve süreçleri doru
yönetmektir.
Birbirinden farkl iler yapan
binlerce iyerinin yer ald karmak
sanayi bölgelerinin bugüne kadar
olduundan daha farkl yönetilmesi
gerekir. Bu tür bölgelerde
yönetimler hem yetkilerini hem de
sorumluluklarn tabana yaymal ve
bölgede yer alan herkesi yönetim
süreçlerine katabilmenin, dolaysyla
da mümkün olduunca çok kiinin
sorumluluk almasnn yollarn
aramal ve bulmaldrlar.

6
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“Bölgesel Kalknma Stratejileri” masaya yatrld
TEPAV’n düzenledii 5. Bölgesel Kalknma ve Yönetiim deinen Bilgin, “Tevikleri verirken
kstlayc bir çerçevemiz var. Yani biz

Sempozyumu’nda Türkiye’nin sanayi politikas ve hem Dünya Ticaret Örgütü’ne tam üye
bölgesel kalknma sorunlar tartld. olduumuz için, hem Avrupa Birlii

T

EPAV’n düzenledii 5. Bölgesel Kalknma ve Yönetiim
Sempozyumu’nda Türkiye’nin
sanayi politikas ve bölgesel kalknma
sorunlar tartld.
TEPAV’n bu yl 5.’sini düzenledii
Bölgesel Kalknma ve Yönetiim Sempozyumu, 27-28 Ocak tarihleri arasnda
TEPAV binasnda gerçekletirildi. Bu
ylki konusu “Sanayi Politikasnn Yönetiimi” olarak belirlenen sempozyuma birçok üniversiteden akademisyenler ve kamu kurumlarndan uzmanlar
katld.
Sempozyumun açl konumasn yapan TEPAV direktörü Prof. Dr. Güven
Sak, 5 yl önce balattklar sempozyumun her yl artan bir ilgiyle devam
etmesinden duyduu mutluluu aktararak sözlerine balad. Bölgesel kalknma konusunda kalknma ajanslarn bir
“devrim” olarak nitelendiren Sak, “Aslnda bölgesel kalknma ajanslarn tam
olarak nasl kullanmamz gerektiini
kuranlar da, biz de bilemiyoruz henüz.

Ajanslar hakknda seçim dönemlerinde para datmann yöntemlerinden bir
tanesi olduunu söyleyenler olsa da
ben o kanaatte deilim. Çünkü bence
zamanla bu arac kullanmay öreneceiz. Ajanslarda çalan genç arkadalardaki heyecan da görünce, sürecin
doru yolda ilerlediine olan inancm
artmaktadr” dedi. Bölgesel kalknma
ajanslarnn yerel ile genel arasndaki
ba kurmak konusunda son derece faydal olacana inandn belirten Sak,
bu konuda sadece biraz zaman ihtiyaç
duyulduunu belirtti.

Küçükkiremitçi:
Strateji yetersiz
Sempozyumda söz alan Türkiye Kalknma Bankas’ndan Oktay Küçükkiremitçi, açklanan Sanayi Strateji
Belgesi’nin yetersiz olduu alanlara
dikkat çekerek, Türkiye’nin da bamllnn nasl azaltlacayla ilgili net bir
ey olmadn söyledi. “hracata dayal
bir sanayileme politikas neticesinde
rekabet gücü kazanmaya çalyorsak

ve belirlediimiz sektörler de bunlarsa,
biz yine tekstil ihraç eden, tekstil ihraç
etmek için de tekstil makinesi ithal eden
bir ülke olmak zorunda kalrz” diyen
Küçükkiremitçi, bu sektörler baznda
baktmzda d ticaretimizin fazla vereceini savundu.

Yavan: Yatrmlarn gerçekleme
oran douya gidildikçe düüyor
Ankara Üniversitesi’nden Yrd. Doç.
Dr. Nuri Yavan da, konu ile ilgili yapt
istatistiksel çalmalar sunduu konumasna, tevik konusunun artk ulusal
deil uluslararas bir mesele olduuna
dikkate çekerek balad. Artk ülkelerin yabanc yatrmlar çekebilmek için
de farkl tevik yöntemleri uyguladn
belirten Yavan, bu rekabetin en fazla
kurumlar vergisi oran konusunda yaandn söyledi. Türkiye’de verilen
teviklerin ne kadarnn gerçekletii
konusuna da deinen Yavan, Türkiye’de
verilen teviklerin %60’nn gerçekleti-

ini, %20-25’inin ise hiç gerçeklemediini söyledi ve öyle devam etti:
“Yatrmlarn gerçeklemesinde bölgesel dalma baktmz zaman, batdan douya doru gerçekleme orannn
dütüünü, yani batya verdiimiz teviklerin büyük ölçüde gerçekleirken,
douya doru gittiimizde verilen teviklerin çok az bir ksmnn yatrma dönütüünü görüyoruz. Bölgesel olarak
en çok tevik alan bölgemiz de Marmara
bölgesidir. Marmara Bölgesini Ege ve
ç Anadolu Bölgesi takip etmektedir.
Bu tabloya göre, Türkiye’de sanayinin
dalm ile teviklerin dalm arasnda
büyük bir paralellik olduunu söylememiz mümkün.”

Bilgin: “AB ve DTÖ kurallar
belirleyici çerçevedir.”
Hazine Müstearl adna sempozyuma katlan Müstear Yardmcs Feridun Bilgin de, tevik sistemiyle ilgili
eksik noktalar tamamlamak için çalmalar sürdürdüklerini belirtti. Teviklerin datm kriterleri konusuna da

ile yürüttüümüz müzakereler, hem de
Gümrük Birlii anlamasnn bir gerei
olarak, teviklerimizin Avrupa Mevzuatna tam uyumunu salamak durumunda olan bir ülkeyiz. Dolaysyla bu
kriterler bizim için çok tanmlaycdr”
dedi. Bölgesel teviklerin belirlenmesi
konusunda 2001 yl sosyoekonomik
gelimilik endeksinin kullanlmasna
getirilen eletirilere de, elde daha yeni
bir istatistik çalmas olmadn belirterek cevap veren Bilgin, ilçe bazl
tevik sistemine geçilmesi durumunda,
yatrmcnn Orta Anadolu’nun dousuna yönlendirilemeyeceini söyledi.

Aydn: Türkiye’nin bir
sanayi stratejisine ihtiyac var
Sempozyumda OSTM Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn da, Türkiye’nin
sanayileme sorununa ilikin görülerini aktard. Cumhuriyet yllarndan beri
Türkiye’nin, devlet eliyle yaplan inanlmaz bir sanayileme hamlesi içinde
olduunu, fakat son yllarda devletin bu
alandan tamamen elini çektiini söyleyen Aydn, hiçbir plann ve stratejinin
olmad, braknz yapsnlar, braknz
geçsinler politikasnn hakim olduu bir
dönemin yaanmaya baladn söyledi.
Bu durumun Türkiye’yi rekabet edemeyen ve sadece pazar olmaya mahkum bir
ülke haline getirdiini belirten Aydn
öyle devam etti: “imdi bu noktada
devletin, eskisi kadar devletçi olmayan
ama bu kadar da serbest piyasa ekonomisinin olmad bir strateji belirlemesi
lazm. Bu stratejiler u anda yaplyor
gibi gözükse de gerçeklere dayanmyor.
Sanayi stratejimiz toplu bir bak içermiyor. Mesela, Türkiye yerli otomobilini
yapabilir mi sorusu tartlyor son günlerde. Bu stratejilerin hiçbirisi bize yerli
otomobili ürettirmez. Yabanc sermayenin eline bakarak yerli otomobil üretme
politikas bizi hiçbir yere götürmez.
Yerli otomobil üretme noktasnda bizim
birçok strateji üretmemiz ve kamunun da
mutlaka iin içine girmesi gerekiyor.”
Günümüzde potansiyelimiz olduu
halde otomobilimizi, enerji santralimizi, rayl tatlarmz üretemediimizin
altn çizen Aydn, bu noktada stratejik
planlamann ve kurumlar aras ibirliinin öneminin ortaya çktn söyle-

di. Aydn, kamunun, üniversitelerin,
TÜBTAK’n ve kalknma ajanslarnn
topyekün bu stratejiler dorultusunda
harekete geçtii taktirde baarl olunabileceini savundu.

kinci gün OSB ve Küme
konular tartld
Sempozyumun 2. gününde gerçekletirilen “Bölgesel Sanayi Politikas Arac
Olarak Özel Ekonomik Bölgeler” balkl oturumda, TEPAV Ekonomi Politikalar Analisti Esen Çalar, Organize
Sanayi Bölgeleri’ne yönelik bir sunum
yapt. OSB’lerin artk çok daha entegre
ve karma yaplar haline geldiini söyleyen Çalar, OSB’lerin 40 yl boyunca kanun olmadan faaliyet gösterdiini
ve u anda da yasal düzenlemelerine
devam edildiini ve teviklerin sfrlandn belirtti. Artk neredeyse her
ilde bir OSB olduunu belirten Çalar,
OSB’lerin etkileri konusunda elde çok
fazla veri bulunmadn söyledi.
“Kümelenme Politikas ve Yönetiim” konulu son oturumda konuan
Birlemi Milletler Kalknma Program
Program Uzman ve Danman Murat
Gürsoy, kümelenme konusunda süren
kavram karmaasndan bahsetti. Gürsoy
devletin kümelere ilikin pozisyonunun
merak edildiini ve küme dostu desteklere ihtiyaç duyulduunu söyledi.
Sempozyumun sonunda genel bir
deerlendirme ile kapan konumasn yapan TEPAV Yönetiim Etütleri
Direktörü Emin Dedeolu, kamunun
artk kalknmay dorudan tevik eden
aktör rolünden dier aktörleri bu konuda tevik edici rol üstlenen bir noktaya
geçtiini, ancak bunu nasl yapacan
pek de bilemediini söyledi. Dedeolu,
bu noktada devletin elinde tevikler,
özel bölgeler, kümelenme politikas
gibi birtakm araçlarn bulunduuna
dikkat çekti.
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2010 büyüme tahmini %7-8 aralna yerleti
Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün, sanayi üretimi endeksinin hem aylk hem de yllk ortalama baznda
endeks tarihinin rekorlarn krdn vurgulad. Bakan Ergün, Orta Vadeli Program’da yüzde 6.8 olarak yer
verilen 2010 büyüme tahmininin artk yüzde 7-8 aralna yerletiinin altn çizdi.

“Sanayi üretimi yükseli
dönemine devam etti”
Öncü göstergelerin sanayi üretiminde
yln son çeyreinde güçlü bir performans
görüleceine iaret ettiini vurgulayan
Bakan Ergün, sanayi üretiminin, küresel
krizin ardndan girdii yükseli dönemine
devam ettiini gösterdiini ifade etti.
Geçtiimiz günlerde açklanan Aralk ay
kapasite kullanm oran, reel kesim güven
endeksi, d ticaret verileri ve bankaclk
verilerinin ardndan, bugün açklanan
Aralk ay sanayi üretim endeksi ile birlikte,
2010 ylnn geneline ve son çeyreine
ilikin resim de netlemeye baladn
belirten Ergün u noktalara dikkat çekti:
“2009 yl verilerine göre sanayi sektörü
milli gelirin yaklak yüzde 26’sn
oluturmaktadr. Dolaysyla sanayi üretim
endeksinde yln son çeyreindeki yüzde
12.1’lik, yllk bazda ise yüzde 13.1’lik
artlar, sanayi üretiminin son çeyrekte ve
2010 yl genelinde milli gelire güçlü bir
destek vereceini net bir ekilde ortaya
koyuyor. Buna paralel olarak, yln son
çeyreine ilikin büyüme tahminlerinin bir
kere daha revize edileceini düünüyorum.
Nitekim, yl banda yüzde 3-4 aralnda

Halka açlan KOB’nin
ilk nansman maliyeti hibe edilecek

K

OB’lerin halka açlmasn tevik
etmek için baz uygulamalar ortaya koyduklarn dile getiren Ergün,
bu kapsamda KOB’lerden alnan Sermaye
Piyasas kayt ücreti ve Merkezi Kayt Kuruluu ücretlerinin, GP’de ilem görecek
irketler için mevcut ücretlerin onda biri seviyesine çekildiini belirterek, “Hatta 2012
sonuna kadar herhangi bir kayt ücreti alnmayacaktr” dedi. Buna göre KOB’lerin
halka arz çalmalarnda maliyetin, dier
irketlere göre yüzde 90 azalacan ve
kalan yüzde 10’luk maliyetin KOSGEB
tarafndan karlanacan belirten Ergün,
“Liste ücretleri ise bu uygulamaya paralel
olarak onda bire çekilmitir. lk üç yl boyunca MKB tarafndan herhangi bir ücret
alnmayacaktr” dedi.

Ergün, KOSGEB, SPK, MKB ve Türkiye Sermaye Piyasas Arac Kurulular
Birlii (TSPAKB) arasnda imzalanan
ibirlii protokolü ile KOB’leri tevik etmek istediklerini ifade ederek, “Böylece,
MKB Gelien letmeler Piyasas’nda ilem görmek üzere, KOB’lerin halka arza
ilikin ilk maliyetlerinin nansman, geri
ödemesiz, hibe olarak KOSGEB tarafndan
salanacaktr. Destek oran, MKB, SPK
ve Merkezi Kayt Kuruluu ücretlerinde
yüzde 100, araclk komisyonu, bamsz
denetim ücreti, piyasa danman ücretinde
ise yüzde 50 olacaktr. KOB’lerin, GP’de
ilem görmeye balamalarn müteakip,
yüzde 25’lik ilave destek salanacak ve
destek oran yüzde 75’e ulaacaktr” diye
konutu.

seyreden, Orta Vadeli Program’da ise
yüzde 6.8 olarak yer verilen 2010 büyüme
tahminleri, imdi artk yüzde 7-8 aralna
yerlemitir.”

“Türkiye krizden önceki
seviyeleri amaya balad”
Bakan Ergün, Aralk ay sanayi üretim
endeksi, kapasite kullanm oran, enerji
tüketimi, ihracat rakam gibi verilerin
ve dier öncü göstergelerin, yln son
ayn da baar ile tamamlandn ve
Türkiye’nin üretime dayal büyüme sürecinin önümüzdeki dönemde de istikrarl
sefikcaliskan@hotmail.com

S

anayi ve Ticaret Bakan Nihat
Ergün Sanayi üretimi endeksinin
hem aylk hem de yllk ortalama
baznda endeks tarihinin rekorlarn
krdn vurgulad. Sanayi üretim
endeksinde yln son çeyreindeki
yüzde 12.1’lik, yllk bazda ise
yüzde 13.1’lik artlarn, milli gelire
güçlü bir destek vereceini net bir
ekilde ortaya koyduunu belirten
Ergün, yln son çeyreine ilikin
büyüme tahminlerinin bir kere daha
revize edileceini kaydetti. Bakan
Ergün, Orta Vadeli Program’da
yüzde 6.8 olarak yer verilen 2010
büyüme tahmininin artk yüzde 7-8
aralna yerletiinin altn çizdi.
Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat
Ergün, yapt yazl açklamada
Aralk ay Sanayi Üretim Endeksini
deerlendirdi. Açklamasnda sanayi
üretim endeksinin, bir önceki yln
ayn ayna göre piyasa beklentilerinin
oldukça üzerinde yüzde 16.9 puan
artarken, bir önceki aya göre de
yüzde 16.8 artarak 136.4 seviyesinde
gerçekletiini vurgulayan Bakan
Ergün, “Böylece hem aylk hem de
yllk ortalama baznda endeks tarihinin

rekorlar krlmtr.
Ayrca mevsim ve
takvim
etkisinden
arndrlm
seride
görülen aylk yüzde
5.7’lik deiim de
sanayi
üretiminde
aylk bazda görülen
en
büyük
art
temsil
etmektedir.
malat
sanayinde
görülen yllk bazdaki
yüzde 18.9’luk art
ise ayrca dikkat
çekmektedir” dedi.

ve emin admlarla devam edeceini gösterdiini kaydetti. Bakan Ergün, “Türkiye, artk küresel kriz öncesi seviyeleri
yakalam ve hatta amaya balamtr.
Mesela Aralk ay verisiyle birlikte sanayi üretim endeksi, hem aylk hem de
yllk bazda endeks tarihinin en yüksek
seviyesine ulamtr. Bu gelimeler, küresel krizi ne kadar iyi yönettiimizin ve
krizden güçlenerek çktmzn da bir
kantdr. Sanayi sektörünün ulatrma,
depolama, ticaret gibi birçok sektörün
de tetikleyicisi olduunu düünürsek,
reel ekonomiyi çok daha iyi günlerin
beklediini söyleyebiliriz” dedi.

Demokles’in
Klc: Kdem
Tazminat

ek ÇALIKAN

Ü

lkemizdeki tüm taraflarn (devlet,
içi, iveren) lehine olan “kdem
tazminat” ortak aklmzn yetersizlii
sonucu dier konular gibi nimetken külfet
haline dönümütür. Ülkemizin yönetici
akl, nimetleri külfetletirmede çok mahir.
irketlerimizin ve devletimizin toplam kdem
tazminat yükünün bu gün itibariyle ne olduunu bilemiyorum Kaynaklarda da bu yönde
yaplm bir çalmaya rastlamadm. Benim
hesaplamalarma göre kamu ve özelin kdem
tazminat yükü 70 milyar TL civarnda olabilir
(11 milyon çalan, ortalama 10 yl kdem ve
asgari ücretle çarpm). Bunun 1/3’ü kamuya
ait. 70 milyarlk potansiyel kaynan kimseye faydas yok ama her kesimin üzerinde
Demoklesin klc gibi duruyor. Konuyla ilgili
mevzuat taraflarn hiç birini memnun etmez
durumda. Nasl bir düzenleme konuyu külfetten nimete dönütürebilir?
Yaplacak düzenlemenin ana fikri çalanlarn
bu düzenlemeden her durumda karl çkmalardr. Yaplacak düzenlemede irketlerimizin
maliyeti ve likiditesinde sorun çkmamal,
içinin iverene ballnda istismar kapal
olmaldr. Kamu da yaplacak düzenleme ile
mutlaka kar elde etmelidir. öyle bir düzenlemenin herkesin lehine olacan düünüyorum. Kamuda çalan 3 milyon kiiyi kapsam
d brakrsak mevcut 8 milyon kii için ylda
yaklak 5 milyar para birikecektir.
1. Kdem Tazminat fonu kurulmaldr.
2. irketlerimiz her ay düzenli olarak bu
fona aylk baza denk gelen miktar yatrmallar.
3. irketlerin yatrd tutar, istihdam ettii
içi saysna göre katsayl olarak Kurumlar/
Gelir vergisinden mahsup edilmelidir. Örnein 50 içiye kadar çaltranlar ödedikleri
kdem tazminatnn 3 katn gider yazabilmeliler. 100.-TL kdem tazminat fona yattysa
300.-TL gider yazabilmeliler. 50 ila 250
arasnda içi çaltranlar 4 katn 250’nin
üzerinde içi çaltranlar ise 5 katn gider
yazabilmeliler.
4. hracatç irketlerin kdem tazminat öde-

meleri 6 kat gider yazabilmeliler.
5. Fona yatrlan parann irketlerimizin likit
dengesini bozmamas için çalanlarda gelir
vergisi her dilimde 5 puan geri çekilmelidir.
6. Fona yatrlan paralarn1/3’ü kamunun genel borçlanmasnda deil, TOK,
kara ve demir yolu, liman, enerji, kentsel
dönüüm vb proje bazl yatrmlarnda
kullanlmaldr.1/3’ü irketlerimizin borsaya
açlmasnda kullanlmaldr. Bu irketlerin
enerji, bankalar, kiralama irketleri, Telekom
gibi temel madde üreten Kobilere kredi
imkânn arttran irketlerin hisse senedi almnda kullanlmaldr. Bakiye 1/3’ü de tüketici ve giriimci finansmannda kullanlmaldr.
Konut almak, uzun vadeli makineler almak
vb. ilere ayrlmaldr.
7. verenin rzas dnda iten ayrlmalar
durumunda iverene ayn kalitede içi transfer etmek ya da yetitirmek için fondan destek verilmelidir.
8. Biriken fonla birlikte kamu yapaca
yatrmlar için çok uzun vadeli ve TL kaynaa
kavumu olacaktr. Biriken bu fon sayesinde
faizler uzun vadelerde de düecek, kamunun
yllk 45 milyar faiz ödemesi en az yar yarya
azalacaktr. Böylece kamu kurumlar vergisinden kaybettii geliri faiz ödemelerinden
kurtularak karlam olacaktr.
9. Biriken fon sayesinde irketlerimiz ucuz
kredi kullanabilecek, yllk 50 milyar olan
faiz giderleri en az yar yarya düecektir. Bu
ekilde likidite kayplar faiz ödemelerindeki
azalma ile dengelenmi olacaktr. Ayrca
borsaya açlmalar durumunda borsadan TL
kaynakl talep bulabilecekler ve faiz ödemelerini tamamen sfrlayacaklardr. Öz varlk
bularak ilerini büyütebileceklerdir.
10. Tüketiciler en temel ihtiyaçlar olan konuta son derece uzun vadeli ve sfra yakn
faizlerle sahip olabileceklerdir. Giriimciler i
yapmak için gerekli ekipmanlarn faizsiz ve
uzun vadeli fonla karlayabileceklerdir.
11. Yaplan bu düzenlemelerle içi çaltrmak
külfet deil nimet olacaktr.
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Bakan Çalayan: AB ülkelerinde talep yükseldi
D Ticaretten
Sorumlu Devlet Bakan
Zafer Çalayan,
“AB ülkelerine olan
ihracatmzda yaanan
art, bu ülkelerde
talebin yükseldiine
iaret etmektedir” dedi.

D

 Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan Zafer Çalayan, Ocak 2011’de
ihracatn AB ülkelerine yüzde
17, Afrika ülkelerine yüzde 10, Bamsz
Devletler Topluluu’na yüzde 58 arttn
belirterek, “AB ülkelerine olan ihracatmzda yaanan art, AB ülkelerinde talebin yükseldiine iaret etmektedir” dedi.
Devlet Bakan Zafer Çalayan yapt
yazl açklamada, Türkiye hracatçlar
Meclisi’nin açklad Ocak 2011 yl ihracat rakamlarn deerlendirdi. Çalayan,
hracatç Birlikleri kayt rakamlarna göre
Ocak 2011 ihracatnn Ocak 2010’a göre
yüzde 22.7 orannda art kaydederek, 9
milyar 656 milyon dolar olarak gerçekletiini anmsatarak, “Ocak 2011 ihracat
rakam; 2008 yl Ocak ay ihracat rakam
hariç tutulduunda gerçekleen en yüksek
Ocak ay ihracat rakamdr. Aralk 2010’a
göre ihracatmzda yaanan yüzde 16.5’lik
düüün temel nedeni mevsimsel etkilerden kaynaklanmaktadr. Son on yllk d
ticaret verilerine bakldnda Ocak ay
ihracatnn Aralk ayna göre ortalama
yüzde 14 seviyelerinde gerileme gösterdii görülmektedir. 2010 ylnda Ocak ay

ihracatmz Aralk 2010’a göre yüzde 28.3
gerilerken 2007 yl Ocak aynda yüzde
31, 2006 yl Ocak aynda ise yüzde 41
olarak gerçekleti” ifadelerini kulland.
Demir çelik sektörü ihracat srtlad
Ocak aynda geçen senenin ayn dönemine
göre tarm ürünleri ihracatnn yüzde 23.2
artarak 1 milyar 400 milyon dolara ulatn belirten Çalayan, “Sanayi ürünleri
ihracatmz yüzde 23.1 artla 7 milyar
960 milyon dolar oldu. 296 milyon dolar
olarak gerçekleen madencilik ürünleri
ihracatmzdaki art yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleti” dedi. Ocak ay itibariyle,
sanayi ürünleri grubunun toplam ihracattaki pay yüzde 82.4 tarm ürünlerinin
pay yüzde 14.5, madencilik ürünlerinin
pay ise yüzde 3.1 olduunu kaydeden
Çalayan, “Otomotiv sektörünün ihracat
1 milyar 493 milyon dolar gerçeklemi
ve geçen yln ayn dönemine göre yüzde
7.4 art göstermitir. Hazr giyim ve konfeksiyon sektörü yüzde 13,1 ihracat art
ve 1 milyar 311 milyon dolar ihracatyla
otomotivin ardndan ikinci srada yer almaktadr. 1 milyar 215 milyon dolarlk
ihracatla 3’üncü srada yer alan kimyevi
madde ve mamulleri yüzde 45’lik artla
ihracattaki genel artna mutlak deer olarak en fazla katk salayan sektör olmutur” dedi. Çalayan, yüzde 43.5’lik artla
978 milyon dolar ihracatyla demir çelik
sektörünün Ocak aynda ihracat srtlayan
bir dier sektör olduunu vurgulad.

Tunus’ta yaanan olumsuz
gelimeler ihracat düürdü
Ülke gruplar baznda Ocak 2011 ihracat
rakamlar incelendiinde; AB ülkelerine
ihracatn bir önceki yla göre yüzde 17’lik

Tüketicilerin bankalara borcu
170 milyar TL’yi at
Bankalarn tüketici kredisi alacaklar 21-28 Ocak
haftasnda 1 milyar 143.5 milyon TL artla 127 milyar
320.4 milyon TL’ye yükseldi.

B

ankalarn tüketici kredisi alacaklar 21-28 Ocak haftasnda 1 milyar 143.5 milyon TL artla 127
milyar 320.4 milyon TL’ye ulat. Kredi
kart borçlarnn 42 milyar 907 milyon
TL düzeyinde gerçekletii bir haftalk
dönemde, tüketicilerin bankalara olan
toplam borcu 1 milyar 845.4 milyon TL
artla 170 milyar 227.5 milyon TL oldu.
Bankalarn tüketici kredisi alacaklar 2128 Ocak haftasnda 1 milyar 143.5 milyon
TL artla 127 milyar 320.4 milyon TL’ye

yükseldi. Tüketicilerin kredi kart borçlar
ise 701.9 milyon TL artla 42 milyar 907
milyon TL’ye ulat. Böylece, tüketicilerin bankalara olan toplam borcu anlan
bir haftalk dönemde 1 milyar 845.4
milyon TL artarak 170 milyar 227.5
milyon TL’ye çkt. Ayn dönemde, konut kredileri 487.8 milyon TL artla 58
milyar 510.7 milyon TL’ye yükselirken,
tat kredileri ise 21 milyon TL artarak 5
milyar 401.2 milyon TL düzeyinde gerçekleti. Söz konusu dönemde, dier tüketici kredileri ise 634.7 milyon TL’lik
artla 63 milyar 408.5 milyon TL’ye
yükseldi. Tüketicilerin 42 milyar 907.1
milyon TL düzeyinde gerçekleen kredi
kart borçlarnn 42 milyar 859.1 milyon TL’sinin TL cinsinden, 48 milyon
TL’sinin ise yabanc para cinsinden olduu belirlendi.

art kaydederek 4 milyar 656 milyon
dolara ulatn ve AB’nin ihracatndaki pay yüzde 48 olarak gerçekletiini
belirten Çalayan u noktalara deindi:
“Yüzde 17’lik art oran, AB ülkelerinde talebin yükseldiine iaret etmektedir. Ortadou ülkelerine ihracatmz
yüzde 43 artla 1 milyar 788 milyon
dolar olurken, Afrika ülkelerine ihracatmz yüzde 10 art gösterdi ve 775
milyon 883 bin dolara ulat. Ocak ay
ihracatmzda Afrika ülkelerine yüzde 10 art gerçekleirken, geçtiimiz
aylarda Tunus’ta yaanan ve halen devam eden olumsuz gelimeler ihracatmzda düü yaanmasna neden oldu
ve Tunus’a ihracatmz 2010 yl Ocak
ayna göre yüzde 55 orannda geriledi.
Tunus’a 2011 yl ocak aynda hububat
ve bakliyat ihracatmz yüzde 162, kuru
meyve ve mamulleri ihracatmz yüzde
196 orannda artarken, deerli maden,
mücevherat sektörü ihracatnn yüzde
591 orannda artmas dikkate çekicidir.

Benzer gelimelerin yaand Msr’a
Ocak 2011 yl ihracatmz yüzde 17 orannda art kaydetti. Söz konusu gelimelerin Msr’a olan ihracatmz olumsuz etkilememesi için gerekli önlemleri
alyor, youn bir çaba sarf ediyoruz.”
Ülkeler
baznda
ciddi
art
Bakan Çalayan, Ocak aynda ülkeler
baznda ciddi ihracat art yaandnn
altn çizerek, “BAE’ye ihracatmz yüzde 112, Rusya’ya yüzde 66, AzerbaycanNahcivan’a yüzde 65, Irak’a yüzde 57,
Ukrayna’ya yüzde 55, ran’a yüzde 50,
Hollanda’ya yüzde 43 orannda ihracat
art gerçekleti. Ocak 2011 ihracatmz
Ocak ay ihracatnda 2008 yl hariç tutulduunda gerçekletirilen en yüksek
rakamdr. Ocak ay ihracat rakamlar
2011 ylnda Orta Vadeli Program’da
hedeediimiz 127 milyar dolar ihracat
hedene emin admlarla yol aldmzn
kantdr” dedi.

OSB’ler ‘çevre’ için
zirve yapyor

O

rganize Sanayi Bölgeleri
Üst Kuruluu (OSBÜK)
Çevre Zirvesi düzenliyor.
24-25 ubat tarihlerinde Antalya’da
düzenlenecek. Arlkl olarak ilgili
bakanlklarn ve OSB temsilcilerinin katlaca zirveye Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün ile Çevre
ve Orman Bakan Veysel Erolu da
konuk olacak.
Zirvenin birinci günü OSBÜK
Bakan ve Bakanlarn aç konumalarn takiben, Çevre ve Orman
Bakanl Müstear Yardmcs
Sedat Kadolu’nun yönetecei panelde “Planl Kalknmada
OSB’lerin Yeri”, “Sanayi Strateji
Belgesi ve Çevre”, “Çevre Mevzuatnda OSB’lerin Yeri”, “Üst Ölçekli Planlar ile Yer Seçimi likisi”, “OSB’lerin Çevre Sorunlarna
Genel Bak” konularndan oluan
panel düzenlenecek.

kinci gün Sanayi ve Ticaret Bakan Ergün’ün bakanlk edecei
“Çevre zni, Denetimi ve OSB”
balkl panelde ise “Çevre zni,
Çevre Görevlisi ve Uygulama”,
“OSB’lerde Çevre Denetimi, Ölçüm, zleme ve OSB”, “OSB’ lerde
Çevre Yönetim Sistemi” konular
masaya yatrlacak.
Zirvede son olarak Bakanln Çevre Yönetimi Genel Müdürü
Prof. Dr. Cumali Knac’nn yapaca panelde “Hava Kalitesi Yönetimi”, “Su Kalitesi Yönetimi”,
“Atk Yönetimi”, “Kimyasallarn
Yönetimi” ve “OSB’lerde ÇED Uygulamalar” tartlacak. ki günlük
Çevre Zirvesi toplantlara ilikin
sonuç bildirgesinin yaynlanmas
ile sona erecek.
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Büyükeki: Scak para ile ithalat ekonominin kokaini
TM Bakan Büyükeki, Türkiye’nin
orta vadede kendi krizini yaratma
ihtimalini ortadan kaldrdn belirterek,
Merkez Bankas’nn att admlarn
sanayici ve ihracatçlar çok yakndan
ilgilendirdiini kaydetti.

T

ürkiye hracatçlar Meclisi
(TM) Bakan Mehmet Büyükeki, Türkiye’nin orta vadede kendi krizini yaratma ihtimalini ortadan kaldrdn belirterek,
Merkez Bankas’nn att admlarn
sanayici ve ihracatçlar çok yakndan ilgilendirdiini kaydetti. Atlan
admlarla ithalat talebini azdran kredi genilemesinin önüne geçeceini
belirten Büyükeki, “Scak para ile
ithalat ekonominin kokainidir. Çok
zevk verir ama sonra çok can actr.
Zorunlu karlklarn artrlmas, iç
piyasada patlayan kredi talebine bir
miktar fren etkisi yapacaktr” dedi.
TM 2011 yl Ocak ay ihracat rakamlarn Samsun’da açklad. Burada
konuan Büyükeki, Türkiye’nin orta
vadede kendi krizini yaratma ihtimalini ortadan kaldrdn belirterek,
“Merkez Bankas’nn att admlar üç
açdan ihracatçlarmz ve sanayicilerimizi yakndan ilgilendiriyor. lk olarak bankaclk sektörünün en önemli sorunu olan borç ve alacak vade
uyumazlnn giderilmesinde önemli
admlar atlyor. Hepimiz biliyoruz
y 
ki bankaclk sisteminde vade uyumazl var. Mevduat ksa vadeli, anediler uzun
cak verilen krediler
vadeye yayl.. Hem
nkas,
Merkez
Bankas,
K’nn
hem de BDDK’nn
zerine
bu durumun üzerine
mlu bugitmesini olumlu
kü kendi
luyoruz. Çünkü
akna brakldnda bankaclk sistemi bu sorunu çözemezdi” ifadelerini kulland. Bankalar arasndaki
ar rekabet dolaysyla yapsal hale
gelen bu sorunun ancak müdahale ile
çözülebileceini kaydeden Büyükeki “Her an kriz çkarabilecek bir yap
vard. Bu yüzden zorunlu karlklarn ksa vadeler için arttrlmasn çok
olumlu buluyoruz. Yaplan düzenleme
risk oluturan scak parann dar çkmas da salad. Ayrca bankalarn yükümlülük vadesini uzatmak için halka
uzun vadeli bono-tahvil arzna izin verilmesi de son derece akll bir hamle.
Çünkü bu durum bankalarn daha uzun
vadeli kredi verebilmelerinin önünü
açacak. Böylece bankaclk sektörü,
gerçek anlamda bankacla yönelmi
olacak” dedi. kinci nokta olarak, alnan önlemlerin, ithalat talebini azdran
kredi genilemesinin önüne geçeceini
belirten Büyükeki, “Scak para ile ithalat ekonominin kokainidir. Çok zevk
verir ama sonra çok can actr. Zorun-

lu karlklarn artrlmas, iç piyasada
patlayan kredi talebine bir miktar fren
etkisi yapacaktr. Döviz ile borçlanmann çok cazip olduu bir dönem
yaadk. Türk sanayicisine buradan bir
çar yapyoruz. Tpk kamunun yapt gibi, özel sektör de TL ile borçlanmaya gitmelidir. TL ile borçlanma
tercih edilmelidir. Çünkü bu zamana
kadar TL faizleri çok yüksekti. Ama
imdi faizler dütükçe özel sektörün
faiz yükü azalacak” eklinde konutu.

Büyük bir dalgann tüm bölgeyi
batan aaya etkileme ihtimali var
TM Bakan Büyükeki, “Yirmi yl
önce Dou Avrupa’da gördüümüze
benzer bir büyük dalgann tüm bölgeyi
batan aa etkileme ihtimali var. Büyük bir deiim talebi var. Demokrasi
talebi var. Gelimeler ksa vadede ihracatta ve yatrmda sorunlara yol açabilir. Ancak, bu gelimeler uzun vadede tüm bölge ve Türkiye için büyük
frsatlar douracak. Deiim talebinde
bulunan kesimler Türkiye’yi örnek alyorlar. Türkiye gibi olmak istiyorlar.
seçiml gelen, seçimHesap veren, seçimle
yö
le giden bir yönetim
istiyorlar.
Ekonomi i yaamnda,
Ekonomide,
politik yaamda reform
istiyo
istiyorlar.
Temennimiz ddeiimin iddete
bavu
bavurulmadan,
insanlarn ha
hayatna mal olmad gerçeklemesidir”
kl
dan
dedi.
Demokrasi, piyasa ekonomisi, hukuk
devleti ve toplumsal refah arasnda
dorusal bir iliki olduunu kaydeden
Büyükeki, “Biz Türkiye olarak bu
alanlarda yol aldkça baarl olduk.
 yaptmz ülkelerin de bu alanlarda
gelimesinden son derece mutlu oluruz” dedi.

Kuzey Afrika ve Ortadou
pazarlarndaki gelimelerin seyri
son derece önemli
Dünya ekonomisindeki gelimelerin
ihracat
dorudan
etkilediini
söyleyen Büyükeki, “Küresel kriz ve
buna bal gelimeleri dikkatle takip
ediyoruz. Bunlarn yan sra imdi
de yeni pazarlarmzdaki gelimeleri
dikkatle takip ediyoruz. Bizim için
önemli olan Kuzey Afrika ve Ortadou
pazarlarmzdaki gelimelerin seyri
son derece önemli. Kuzey Afrika ve
Ortadou pazarlarnda hem yatrmc

hem de ihracatç olarak bulunuyoruz.
Bölgede ciddi yatrmlarmz var”
dedi. u ana kadar ilen hareketlenmi
ülkelin olduunu kaydeden Büyükeki,
Tunus, Msr ve Yemen’in bunlarn
banda geldiini belirtti.

Samsun’un 2023
hede 5 milyar dolar
Samsun’un, Anadolu’da ihracat
bayran yükseklere tayan önemli
illerden biri olduunu vurgulayan
Büyükeki, “Biz Samsun’u potansiyeli
büyük illerimiz arasnda görüyoruz.
Bu amaçla da burada 2010 ylnda
bir Ortak Akl Toplants düzenledik.

Samsun ilinin tüm ekonomi aktörleri
toplantmzda bir araya geldiler.
Toplant sonucunda önemli bir rapor
ortaya çkardk. Bu rapor ile Samsun’un
2023 yl ihracat hedeni belirledik.
Samsun, 2023 ylnda 5 milyar dolar
ihracat yapmay hedeiyor. Samsun,
Türkiye ihracatndan yüzde 1 pay
almay hedeiyor” diye konutu.
Samsun’un,
üretim
ve
lojistik
merkezi olmay planladn belirten
Büyükeki, “Samsun, yerli ve yabanc
yatrmclarn cazibe merkezi olmay
hedeiyor. Samsun’dan bütün dünyaya
daha fazla ihracat, Yüce Atatürk’ün
vizyonuna olan borcumuzu ödemenin
en temel yoludur” dedi.
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Türk irketlerinin yurtd varlklar artyor
Emerging Markets Global Players 2010 raporuna göre, 100 milyon dolar cironun üzerinde gelir elde eden 19 Türk
irketinin, 2009 yl itibariyle toplam varlklar 31 milyar dolara, yurtd sat hacimleri 15 milyar dolara ulat.

Ç

ok uluslu Türk irketlerinin, küresel ekonomik krize ramen
be ktadaki varlklarn sürdürdükleri belirlendi. Emerging Markets
Global Players (EMGP) 2010 raporuna
göre, 100 milyon dolar cironun üzerinde
gelir elde eden 19 Türk irketinin, 2009
yl itibariyle toplam varlklar 31 milyar
dolara, yurtd sat hacimleri 15 milyar
dolara ularken, Sabanc Holding, yurt
dnda toplam 8 milyar dolara ulaan
yabanc varlklar ile ilk srada yer ald.
Rapora göre, 100 milyon dolar cironun
üzerinde gelir elde eden 19 Türk irketinin, 2009 yl itibariyle toplam varlklar
31 milyar dolara ulat. 19 irket, küresel
krizin etkin olduu 2009 ylnda yllk 15
milyar dolar yurtd sat hacmini yakalarken, toplam çalan says yurt dnda
90 bine yükseldi. Bu irketlerin, Türkiye
dnda 6 ktada 396 itirake sahip olduu belirlendi. Rapora göre, 396 itirakin
277’si Avrupa’da, 69’u Afrika ve Ortadou, 25’i Kuzey ve Güney Amerika, 25’i
Asya Avustralya’da bulunuyor.

Sabanc 8 milyar
dolar varlkla birinci
Aratrmaya göre küresel varlklar en fazla olan 19 Türk irketi, Sabanc
Holding, Dou Grubu, Enka naat,
Turkcell, Çalk Holding, Turkish Petroleum Corporation, Koç Holding, iecam, Tekfen Holding, Doan Holding, Alarko Grubu, TAV Holding,
Zorlu Enerji, Orhan Holding, Eczacba Holding, Borusan Holding,
Yldz Holding, Erolu Holding, Çelebi Holding eklinde sralanyor. Bu
irketler arasnda Sabanc Holding’in,
toplam yabanc varlklar 8 milyar
dolar buluyor. Bu rakam, listede yer
alan 19 irketin toplam yurtd varlklarnn dörtte birine denk geliyor.
Yurtd varlklarnn büyüklüüne
göre yaplan sralamada ikinci srada 6
milyar dolarla Dou Grubu, ardndan
srasyla Enka ve Turkcell yer alyor.
Çounlukla özel ve halka açk olan

Ankara’nn Kayplar

velisaritoprak@gmail.com
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ubat Cumartesi günü Ankara
Kulübü Derneinin düzenledii
“Ankara Ekonomisi” konulu
paneli yönetmek için davet edildim.
Ankara ticaret ve sanayinin, Ankara
hizmetler sektörünün ve Ankara’nn
geleceinin tartld panele ilgi büyüktü.
Panelistler arasnda ç Anadolu Sanayici
ve adamlar Dernekleri Federasyonu
Bakan Mehmet Akyürek, Akyurt
Sanayici ve adamlar Dernei Kurucu
Bakan rfan Giral, Hazine Müstearl
Emekli Müstear Yardmcs R. Hakan
Özyldz konular ile ilgili çok güzel
konutular ve panelin sonunda katlmclarn
sorularn cevapladlar. Paneli izlemeye
gelenler arasnda bulunan Yenimahalle
Belediye Bakan Fethi Yaar da Ankara
ekonomisi ile ilgili görü ve düüncelerini
izleyicilerle paylat. Panelistlerden birisi olan
Hazine emekli müstear yardmcs R.Hakan
Özyldz’ n “Kamu bankalarn tamakla
stanbul finans merkezi olabilir mi?” konulu
konumas en çok ilgiyi çeken ve dikkatle
dinlenen bir çalma olarak deerlendirildi.

listedeki Türk irketlerinden yalnzca
biri kamu itiraki durumunda iken, 3
irket (Çalk, Orhan ve Erolu) ise herhangi bir borsada ilem görmüyorlar.
19 irketin 12’si büyük ailelerin elindeki holdingler olarak öne çkyor. Bu
12 holdingin 10’u halka açk. Borsaya
kote olmu bu irketlerin bazlarnn
yine halka açk itirakleri var. Buna
örnek olarak, Sabanc, ana holdinge
ek olarak MKB’de ilem gören 11
irkete sahip. irketlerin çounun
nansal hizmet de salamasna ramen, projede uygulanan yöntem gerei nansal varlklar hesaplamalarn
dnda brakld.

Holdinglerin yüzde
77’si Avrupa’ya yatrm yapt
Holdinglerin yurtdna yaptklar yatrmn corafi dalm Avrupa
yüzde 77, Ortadou - Afrika yüzde
11, Amerika yüzde 6, Asya yüzde 6
eklinde gerçekleti. Altyap alannda
yatrm yapm olan irketlerin yüzde
83’ü Ortadou ve Afrika’ya, yüzde
17’si Asya’ya yatrm gerçekletirdi.
letiim sektörüne yatrm yapanlarn
hepsi Avrupa’ya yatrm yaparken,
petrol ve doalgaz alannda yatrm
yapanlar yüzde 50’si Avrupa, yüzde
50’si Amerika’ya yatrm yapt. Cam
sanayide yatrm yapanlarn yüzde
90’ Avrupa, yüzde 10’u Ortadou
ve Afrika’ya yatrm yaparken, enerji alannda yatrm yapanlarn hepsi
Amerika’ya, yiyecek - içecek ve tekstile sektörüne yatrm yapanlarn hepsi
Avrupa’ya yatrm gerçekletirdi.

Yurt içinde istihdamlar
gerilerken, yurt dnda yüzde 1 artt
Çok uluslu Türk irketlerin istihdamnn yurt içinde yüzde 7 gerilerken, yurt
dndaki istihdamlarnn 2007 ylndan,
2009’a yüzde 1 orannda arttn dile
getiren Kadir Has Üniversitesi Ekonomi
Bölümü Bakan Doç.Dr. Sedat Aybar,
“Kriz öncesi ve sonras dönemde çok
uluslu Türk irketlerinin istihdam yüzde
1 artm” diye konutu. Aybar, 19 irketin
12’sinin holding olduunu söyledi. Holdinglerin yurt d yatrmlarnn yüzde
70 olduunu belirten Aybar, yatrmlarn
yüzde 1 enerji, yüzde 1 yiyecek - içecek,
yüzde 4 cam sanayi, yüzde 10 alt yap,
yüzde 4 petrol-gaz, yüzde 0,3 tekstil, yüzde 10 iletiim olduunu bildirdi. Aybar,
2009’da Türkiye’den dorudan yatrmlarn 5 tane olduunu, bunlarn toplamnn
ise 5 milyar dolar bulduunu kaydetti.
Türkiye’den yurtdna yatrmlarn yeni
bir oluum olduunu ve 2005 ylndan
sonra art göstermeye baladn dile
getiren Aybar, halka açk irketlerin dorudan yatrmn büyük ksmn gerçekletirdiini, hükümetin ise daha verimli bir
dorudan d yatrm ortam yaratmasnn olumlu ancak, yetersiz göründüünü
söyledi. Aybar, hizmet sektöründen üretime kayan dorudan d yatrmlarn,
Türkiye’nin önünde hala önemli bir hedef
olarak durduunu dile getirdi.

Yabanc firmalara salanan imkanlar ve
dier mevzuat kolaylklar
Geni ofis olanaklar

Bir panel
ve düündürdükleri

Yetimi eleman arz
Uygun alt yap

R.Hakan Özyldz’ a göre;Dünya
piyasalarnda, Nisan 2010 verilerine göre
günlük döviz ve dövize bal ilem hacmi
4.3 trilyon ABD Dolar. ABD ekonomisi
R.Hakan Özyldz, kamu bankalarnn
4- Gda ve giyim gibi temel tüketim
dünya ekonomisinin %20 si kadar. Ama
Genel Müdürlüklerinin, BDDK ve SPK’nn mallarna yaplan harcamalar
dolar, toplam dövizli ilemlerin %44 ünü
bakanlklarnn Ankara’dan stanbul’a
azalacandan, Alveri Merkezleri
oluturuyor. Euro ilemler %19, Yen %9,
tanmalar halinde Ankara’nn kayplarn azmsanmayacak sayda önemli müteri
Sterlin %7 dier paralarla yaplan ilemler
aadaki gibi özetledi:
kaybna urayacaklardr.
ise toplamn %22 si kadar. Buna karlk
1- 6 -7 bin civarnda eleman ve aileleri
5- Daha da önemlisi bir ehrin dokusunu toplam dövizli ilemlerin %35 i Londra’da,
ABD, Japonya ve Singapur’da ise sadece
yaklak (15 – 20 bin insan) Bakentten
çok etkileyen, eitilmi ve yetimi insan
%28’i yaplyor. stanbul, lokasyon olarak
ayrlmak zorunda kalacak
kayb yaanacaktr.
çok skntl deil. Ancak TL rezerv para
2- Bu insanlarn orta ve üstü gelir dilimine Finans Merkezi Olabilmenin artlar
deil, toplam ilemlerin %1 den az TL
mensup olduklar göz önüne alnrsa, önemli
ile yaplyor. Panelist R.Hakan Özyldz
Hazine Emekli Müstear yardmcs R.Hakan
bir ekonomik kayp ortaya çkacak.
konumasn u sözlerle balad: “Bu
Özyldz, Finans Merkezi olabilmenin
gerçekler ortada iken ve kamu bankalar
3- Bu tanmalar gerçekleirse, gayrimenkul,
artlarn da aadaki gibi maddeletirdi.
Ankara’ya bal çalmak durumunda iken
otomotiv, özel okullar ve dershaneler ilk
etkilenecek sektörler olacak.
Corafik yerleim (lokasyon)
niye Ankara’dan uzaklatrlyorlar?”
Veli SARITOPRAK
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“Çin teknolojisi çekik gözünü Türkiye’ye dikti”
Ankara Ticaret Odas Bakan Sinan Aygün, Çin’in yüksek teknoloji ithalatnda da liderlie
yükseldiini belirterek, “Çin teknolojisi çekik gözünü Türkiye’ye dikti” dedi.

A

nkara Ticaret Odas (ATO)
“Çin mal” adyla piyasada
kalitesiz ve sala zararl
ürünleriyle bilinen Çin’in, sonunda
Türkiye’nin yüksek teknoloji ürün pazarn da ele geçirdiine dikkat çekerek,
Çin’den yaplan yüksek teknoloji ithalatnn 10 ylda 10 kat artarak 4.4 milyar dolara yükseldiini belirtti. ATO
Bakan Sinan Aygün, Çin’in yüksek
teknoloji ithalatnda da liderlie yükseldiini belirterek, “Çin teknolojisi
çekik gözünü Türkiye’ye dikti” dedi.
Ankara Ticaret Odas’nn D Ticaret
Müstearl verileri ile OECD snflamasndan yararlanarak hazrlad
“Teknoloji D Ticareti” çalmasna
göre, Türkiye’nin en çok ithalat yapt üçüncü ülke olan Çin, yüksek teknoloji ithal ettii ülkeler sralamasnda
ise birincilie yükseldi.

Yüksek teknoloji ithalatnn
bete biri Çin’den
Çalmada, “TÜK verilerine göre,
Türkiye, 2010 ylnda Çin’den toplam
17.2 milyar dolarlk ithalat gerçekletirdi. Bu ithalatn 4 milyar 363 milyon

dolarn ise yüksek teknoloji ürünleri
oluturdu. Baka bir ifadeyle, Çin’den
yaplan her 100 dolarlk ithalatn 25
dolar yüksek teknoloji ürünlerine
gitti. Çin’in Türkiye’ye en çok satt
iki ürün grubu, 1 milyar 886 milyon
dolar ile ‘büro, muhasebe, bilgi ilem
makineleri’ ve 1 milyar 810 milyon
dolarla ‘radyo, televizyon, haberleme
teçhizat ve cihazlar’ oldu. Bu iki gru-

Elektronik imza irketlerin
vazgeçilmezi olacak

Y

eni Türk Ticaret Kanunu
geçtiimiz günlerde yasalat. Ticari hayat birinci
derecede ilgilendiren, baz alanlarda köklü deiiklikler getiren ve
toplamda 1535 maddeden oluan
bu kanun 01.07.2012 tarihinde yürürlüe girecek. Kanunun getirdii
önemli yeniliklerden biri de, irketlerin çounun henüz yabanc olduu bir konu olan “elektronik imza”
konusu. Kanunun 1526.maddesinde
konu “Ticaret irketleri ile gerçek
ve tüzel kii dier tacirlere ilikin
olarak, bu Kanunun zorunlu tuttuu bütün ilemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile
de yaplabilecei, bu ilemlerin dayana olan belgeler de ayn usulle
elektronik ortamda düzenlenebilecei, zaman unsurunun belirlenmesi gereken ve tüzükte düzenlenen hâllerde güvenli elektronik
imzaya eklenen zaman damgasnn
tarihi, dier hâllerde merkezî veri
taban sistemindeki tarih esas al-

naca, irket adna imza yetkisini haiz kiiler irket namna kendi
adlarna üretilen güvenli elektronik
imzayla imza atabilecei, bu durumda, kullanlacak nitelikli elektronik sertikalarda sertika sahibi
alan içerisine, sertika sahibinin ismiyle birlikte temsil ettii tüzel kiinin de ismi yazlaca, bu hususun
da tescil ve ilan edilecei” eklinde
hüküm altna alnyor. irketlere de,
ticari hayatlarna son derece kolaylk katacak olan bu konuyu örenmek kalyor.

bun ithalat, Çin’den yaplan ithalatn
yüzde 22’sini oluturdu. Türkiye 2010
ylnda Çin’den 519 milyon dolarlk
‘tbbi ve hassas optik aletler’, 148
milyon dolarlk ‘tpta ve eczaclkta
kullanlan kimyasal ve bitkisel kaynakl ürün’ yani ilaç ve ilaç hammaddeleri satn ald” ifadeleri kullanld.
Aygün: “Türkiye teknoloji tüketerek gelimi ülke olamaz” ATO Ba-

kan Sinan Aygün, bir ülkenin güçlü
bir ekonomiye sahip olmasnn ve
toplumsal refah salamasnn yolunun teknolojik olarak üstün, kaliteli,
dünya standartlarnda, katma deeri
yüksek ürünler üreten sanayi ve biliim sektörlerine sahip olmasndan
geçeceini söyledi. Aygün, “Türkiye teknoloji tüketerek gelimi ülke
olamaz. Sürekli teknoloji satn alarak
gelecei nokta sadece kaynak sknts
çekmektir” dedi. Üniversitelerin teknoloji üretimine öncülük etmesi gerektiine dikkat çeken Aygün, “Bizim
dinimiz de gelimeye, bilime, ilime
önem veriyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in bir hadisinde ‘lim
Çin’de de olsa gidip alnz’ dedii bildirilir. statistikler gösteriyor ki, biz bu
sözü gerei gibi deil, paray bastrp
Çin’den teknolojik ürün ithalat olarak
anlamz” ifadelerini kulland. Aygün, gelinen noktada, Çin’in yüksek
teknoloji ithalatnda da liderlie yükseldiini belirterek, “Çin teknolojisi
çekik gözünü Türkiye’ye dikti” dedi.

“VII. KOB Zirvesi”
stanbul’da toplanacak
“VII. KOB Zirvesi” 16-17 Mart 2011 tarihleri
arasnda stanbul Ticaret Odas’nda toplanacak.

K

OB’ler için ülkemizde düzenlenen en önemli organizasyonlardan biri olan “VII.
KOB Zirvesi” 16-17 Mart 2011
tarihleri arasnda stanbul Ticaret
Odas’nda toplanacak. Üretimin,
ticaretin ve hizmetin tüm alanlarnda KOB’lerin yaad sorunlara
çözüm bulunmaya çallaca; ülkemizin büyümesinde ve kalknmasnda kalc baary
yakalamas için KOB’lere
sürdürülebilir rekabet gücü
kazandracak yol haritalarnn çizilecei toplant,
“KOB’ler için Rekabetçi
Stratejiler ve Uluslararas
birlii mkanlar” ana temasyla gerçekletirilecek.
TOSYÖV, TOBB, KOSGEB ve TO’nun ibirlii
ile düzenlenen toplantda,

“Para ve Maliye Politikalarnn
KOB’lerin Rekabet Gücüne Etkileri”, “Rekabet için Etkin Finans
ve Destek Politikalar”, “KOB’ler
için Uluslararas Rekabetteki Frsatlar ve Tehditler”, “Giriimcilik”,
“Siyasi Partilerin Rekabet Gücünü
Arttracak KOB Politikalar” gibi
konular tartlacak.
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Roketsan OSTM’de alt yüklenici araynda
Savunma ve
Havaclk Kümesi’nin
organizasyonu ile
OSTM’li savunma
sanayi rmalaryla
bir araya gelen
Roketsan yetkilileri, alt
yüklenicilere çalma
koullarn anlattlar.

O

STM ana sanayi günleri paylam toplantlarnn 4.sü OSTM dare Binas Konferans
Slonu’nda gerçekletirildi. Türkiye savunma sanayiinin dev ismi Roketsan’n
arland toplantda, Roketsan’n çalt alt tedarikçilerden ne gibi taleplerde bulunduu detaylaryla anlatld.
Roketsan Genel Müdürü Hüseyin Baysak, Tedarik Müdürü Nevzat Çalayan
ve Alt Yüklenici Yönetim Müdürü
ule Alata’n katld paylam toplants, OSTM OSB Yönetim Kurulu
Bakan Orhan Aydn’n konumasyla
balad.

Aydn: “OSTM gerçek
bir sanayi bölgesidir.”
Roketsan yetkililerine, OSTM’i
birçok sanayi bölgesinden farkllatrmaya çaltklarn anlatan Aydn, “Biz
kalabalk bir yn deiliz, biz gerçekten bir sanayi bölgesiyiz. Bu farkmz
oluturan birtakm kurulularmz var.
Bölgemizdeki rmalar daha rekabetçi
klabilmek için birtakm altyap hizmetleri sunuyoruz. Enerjimizi kendimiz üretip, rmalarmza ucuza kullandryoruz.
OSTM yatrm, ODAGEM, ODEM,
kümelenme sistemimiz, vakfmz ve
bunun gibi birçok oluumumuz, bu bölgedeki rmalarmz desteklemek için
hizmet vermekteler” dedi.
Bugün OSTM’ de savunma sanayine
i üreten rmalar varsa bunun arkasnda Aselsan, TA, Roketsan gibi büyük
rmalarn OSTM’e gösterdii ilginin
olduunu belirten Aydn öyle devam
etti: “Bizler bu saydmz rmalara
minnettarz, çünkü bu rmalar buraya
geldiler, rmalarmzla görütüler, neleri yapabilirsiniz, neleri yapamazsnz
diye sordular, yapamadnz noktada
sizleri gelitirelim dediler. Bu ilgi ile
burada savunma sanayine hizmet eden
rmalar olumu durumda. u anda
OSTM’ de kalite anlay yüksek, nitelikli ürün üretme kapasitesine sahip, ne
söylendiini anlayan rmalar olumu
durumda.”

Baysak: “Sizlerle çalmak
kurumumuz için çok önemli”
Aydn’n ardndan konuan Roketsan
Genel Müdürü Hüseyin Baysak, Roketsan olarak aldklar ileri alt yüklenici rmalarla paylamaktan büyük gurur duyduklarn söyledi. Firmalarn arkasnda
OSTM markasnn olduunu bilmenin
de kendilerini son derece mutlu ettiinin altn çizen Baysak öyle devam etti:
“Bizim i hacmimiz gün geçtikçe artmaya devam ediyor fakat iimizin büyümesi noktasnda bizler ayn oranda büyüme
salayamyoruz. Biz sizde olan yatrmlar Roketsan’da da yaparak tekrar etmek
istemiyoruz. Dolaysyla alt tedarikçiler
olarak sizlerle çalmak kurumumuz için
hayati önem arz etmektedir. Biz sizlerle
çalrken sizleri sadece tedarik kayna-

mz olarak görmek istemiyoruz. Bizim
aldmz ilerin sorumluluunu bizimle
birlikte paylaan bir i orta olarak görmek istiyoruz sizleri.”
“Roketsan sizleri alt yüklenici deil,
çözüm orta olarak görmek istiyor.”
Roketsan Alt Yüklenici Yönetim Müdürü ule Alata da, toplantda Roketsan’n
alt yüklenici rmalarla çalma koullarn ve taleplerini anlatt. Roketsan’n
artk ald ilerin altndan kalkmak için
mutlaka alt yüklenicilerle çalmak zorunda olduunu anlatan Alata, “bizim
artk tasarmdan itibaren sizlere ii devredip, sizlerden anahtar teslim ürünler
alabiliyor olmamz lazm” dedi. Alata
sözlerini öyle sürdürdü: “OSTM’deki
kümelenmede çok farkl alanlardan rmalar var, konusu müsait olan her rmayla çalmak istiyoruz. Sizde olan
bir tezgâhn bizde de olmasnn hiçbir
avantaj yok. Alt yüklenici olmadan ana
yüklenici varln ve ilerini sürdürebilir fakat sizler olmakszn iler daha zor.
Dolaysyla sizler kazanacaksnz, bizler
kazanacaz. Karlkl fayda ve deer
yaratacaz.”
Alt yüklenici olmak isteyen rmalarn dikkat etmesi gereken konulara da
deinen Alata, rmalardan öncelikle sipariin çok iyi incelenip teyit edilmesini
ve siparite yer alan miktarlarla üretim
yaplmasn istediklerini söyledi. Sadece
üretim deil teslimatn da çok önemli
olduunu sözlerine ekleyen Alata öyle
devam etti:
“Teslimat aamas bizim için çok
kritik, teslimatlar zamannda istiyoruz.
Yani eer bir ey teyit ediyorsanz ona
uygun davrann istiyoruz. Teslim edilmesini istediimiz bölgeye teslimat
yapmanz istiyoruz. Bu noktada uygun
ambalajlama da önem kazanyor. Ayrca kalite de olmazsa olmazmz. Kalite
kontrol dökümanlarn ürünle birlikte
teslim etmenizi istiyoruz. Siz istediiniz
kadar ürün üretmi olun, o ürünlere ait
kalite kontrol dökümanlarnz yoksa bizim kalite kontrol birimi ürünleri teslim
almyor. Dolaysyla ürettiimiz ey ambarlarnzda bekliyor.”
Toplantnn ardndan Roketsan yetkilileri OSTM’de EMGE Koll. ti., Epsilon ve EMD Medikal rmalarn ziyaret
ederek, üretim süreçleri hakknda bilgi
aldlar.
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OSTM’li firmalara bedava “check up”
OSTM’li rmalarn
derinlemesine
analizlerini yaparak,
gelecee ilikin
yol haritalarn
belirlemelerine
yardmc olacak
danmanlk hizmetinin
tantm toplants,
geni rma katlmyla
gerçekletirildi.

O

stim Danmanlk ve Eitim
Merkezi (ODEM) tarafndan
düzenlenen rma analiz projesi paylam toplants, OSTM Teknokent binasnda gerçekletirildi.

OSTM’li küme üyesi rmalarn katlmyla gerçekleen toplantda, ODEM’in
iki yl akn süredir üzerinde çalt
ve rmalarn derinlemesine analizlerinin yaplp, karnelerinin ve gelecee
yönelik yol haritalarnn çkarlaca

B

irbiri içinde kaynam iki kavram.
Siyaset, insan ve mutluluu
için oluur. Tabi ki yönetimin
direksiyonu insandr. Toplum sorunlarn
ve çözümlerini bilen liyakatl (ehliyetli),
güvenilir insanlarn (liderlerin) yönetimi ile
toplum mutluluu salanabilir.

danmanlk hizmetinin detaylar anlatld.
Toplantda konuan OSTM Vakf
Genel Sekreteri Gülnaz Karaosmanolu, OSTM yönetimi olarak en öncelikli
ilerinin, OSTM’li rmalarn rekabet
gücünü arttrarak piyasada ayakta durabilmelerine yardmc olmak olduunu
belirtti. Bunun için de verilecek olan
bu danmanlk hizmetine çok önem
verdiklerini söyleyen Karaosmanolu,
“Bizim bölge yönetimi olarak, bölgemiz içinde faaliyet gösteren 5 bin iletmenin geliimini ayt etmek ve snflandrmak gibi bir lüksümüz yok. Yani
1-2 kiiden oluan bir atölye de bizim
için gelitirmeye açk bir iletmedir,
100 kiiden oluan, üretimi yüksek
olan rma da bizim için uralmaya ve
gelitirilmeye deer rmalardan biridir.
Dolaysyla eitim ve danmanlk bizim önümüzde önemli bir ödevdir. Bu
sebeple Ostim Danmanlk ve Eitim
Merkezi’ni kurduk” dedi.
Proje kapsamnda, uzman ekibin,
oluturulan 160 soruluk liste ile tek tek
rmalarn analizini yapacan ve her
rmaya bir karne
oluturulacan
belirten
Karaosmanolu, bu karne
sayesinde, rmalarn u anki mevcut
durumlarnn göz
önüne serileceini
ve bundan sonraki
süreçte atmalar gereken admlara ili-

kin daha doru kararlar alabileceklerini
söyledi.

Ersoy: “inizin geleceini
daha net göreceksiniz”
OSTM’li rmalar ile ibirlii yapmak
için bavuran ana sanayi iletmelerine, bu
veriler sayesinde daha doru bir yönlendirme yaplabileceini söyleyen danman
Uur Ersoy da, rmalardan alnacak bilgilerin gizlilii konusunda üphe duyulmamas
gerektiini özellikle vurgulad. Bu sebeple
çalmaya balamadan önce her rmayla
gizlilik sözlemesi imzalanacan da sözlerine ekleyen Ersoy, bu anlamda tüm sorumluluu ODEM ve OSTM yönetiminin
üstlendiini belirtti. Yaplan çalmann
sadece OSTM’li rmalara fayda salamak
amacyla yapldnn unutulmamas gerektiini söyleyen Ersoy: “Örnein bir gün bir
yatrm yapmaya, iinizi büyütmeye karar
verdiniz. Bu veriler nda hangi alana
yatrm yapmalsnz, iinizi hangi alana
doru büyütmelisiniz, daha net bir ekilde
görebileceksiniz” dedi.

Aydn: “Sizlerin piyasadaki
baars tek mutluluumuz”
OSTM’li rmalarn toplantya gösterdii youn ilgiye teekkür ederek sözlerine balayan OSTM Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn da, bu çalmalardan
duyduu mutluluu dile getirdi. “Bizim
bu çalmalarn sonucunda elde ettiimiz
tek ey, bölgemizdeki rmalarn ve genel olarak bölgemizin ülke sanayisindeki
itibarnn yükseldiini gördüümüzde yaadmz mutluluktur. Bölgenin rekabetçiliinin artm olmas, bölge rmalarnn
uzun süre yaayabilmesi bizim için seyretmeye deer en önemli çktdr” diyen Aydn öyle devam etti:
“Dorusunu söylemek gerekirse bize
hiç kimsenin böyle bir ey yapn dedii
yok. Bizler biraz durumdan vazife çkaryoruz, biraz igüzarlk yapyoruz, belki
bölgedeki rmalara bir katkmz olur düüncemizi tatmin etmeye çalyoruz. Bu
çabalar gösterip sonuçlarn da gördükçe,
yaptklarmzn ne kadar önemli olduunu daha da iyi görüyoruz.”

Mesleki kariyerli ve özel ihtisasa sahip
olmak,
Eitim ve tecrübe seviyesi yüksek olmak,
Hogörülü ve geni çevreleri kucaklayc
olmak,
Özverili, yardmsever olmak ve sorumluluk
nsan, Siyaset ve
tamak,
Dürüst ve güvenilir olmak, “hizipten” uzak,
Kurtuluumuz
Çok yönlü olan insan ve toplumlarn
birletirici olmak,
sorun ve çareleri de çok yönlü ve kark
Geni çevreleri tekilatlandrabilmek ve
Fettah GÜVENTÜRK
durum arz eder. Bu sorunlar zamannda
Makine Yüksek Mühendisi
taraftar kazanmak,
ve srasyla halledilmezse hzla katlanr,
Bireysel deil ilkesel davranabilmek,
çözümleri zorlar. Sorunlar bireylere
Tekilat ve tavan ile iyi diyalog içinde
göre deil ülke menfaatleri paralelinde
oluacak sivil toplum kurulularnn ibirlii Hizmet seviyesi yüksek kurumlar,
olabilmek,
ve ilkesel ele alnrsa çözümü kolaylar ve
ülke ve halknn mutluluu artar. Sorumlusu Katks yüksek sivil toplum kurulular ve
letiim ve tantma kabiliyeti yüksek olmak,
rahatszlklar azalr.
ve sorunlar bireye dayal bu sistem yerine mahalli idareler,
Siyasi ve ekonomik vizyona sahip olmak,
Demokrasi adyla kurumsallamas,
Toplum ile özdelemi siyasi partiler,
Siyasi iradenin kumandasyla mahalli
Ekonomik konumu yeterli olmak,
ekonomilerinin iyilemesi bamszla giden Kamu kurulular ve bürokratik yapmz,
ve mülki idarelerde yaplan hizmet ve
Bölge ve ülke potansiyelini ve sorunlarn
stikrar unsuru salayan merkezi idareler
yatrmlarn ana amac halkn mutluluudur. ana ve tek yoldur.
iyi bilmek,
Sivil toplum kurulular ise bu hizmetlere
akla gelmektedir.
Bürokrasi ile uyumlu olmak, proje baznda
Milletlerin tek ve balca ideali ülke
katalizatör rolü oynar ve sorunlarn
Konuya
tekrar
ksaltlm
bakarsak:
gelimelere deer vermek,
bütünlüü ile halknn mutluluudur.
çözümünü kolaylatrr.
Ekonomi, eitim, güvenlik, adalet,
Yaplamayacak vaatlerde bulunmamak,
Bu kutsal hedefe götüren bütün yollar
bamszlk olmazsa olmazlarn banda gelir. Toplum katmanlarnda denge unsuru
Günümüzde sivil toplum kurulularnn
araçtr. Adalet içinde kalknmak demokratik Hastalk ve karadelik nitelii tayan menfi olabilmek,
rol ve gereklilii artmaktadr. Oluacak
tarz ve sistemi kurmakta toplumun ana
unsurlarn banda; yolsuzluk, güvensizlik,
Sivil toplum kurulular ve basnla yakn
yeni mahalli idareler yasalar ile merkezi
sorumluluudur.
eitimsizlik, israf, hizip gelir.
temasta bulunabilmek.
idarenin bir ölçüde azalan yükü karsnda
Kurtuluumuz için anahtar: dün / bugün /
Milli ve manevi deerlere bal olmak,
Ülkemizin güncel ve öncelikli sorunu olan
güvenlik, d ileri, eitim, milli stratejiler
yarn ile bütünlemi milli ve tarihi deerler gibi…
alanndaki makro sorunlar için çözüm vakit ekonomiyi açarsak; “üretim, istihdam,
ile mücehhez halkmz ve kurumlarnn bilgi
ihracat ve finansman” akla gelir.
ve imkanlar oluacaktr.
ve tecrübeyi esas alarak yapacamz üretim Bu ve bunun gibi özellikler ile topluma
Çözümün açlmna bakarsak;
Halkn katlmlar ile (seçimle) oluacak
/ ihracat ve paylamdr.
sorumluluk bilinci yüklenilen görevlerin
Milletçe (çok çalmak) ve tüm çalanlar,
demokratik düzen içinde siyasi irade ve
nsan için oluan siyasetin barol oyuncusu baarsn yükseltecek, tersi ise kapatlmas
Hizmet seviyesi yüksek (baarl) insan
idareler bir yanda yine toplum katlmlar ile olmak,
kadrolarnn tamas gerekli vasflar, özetle; zor olan zararlar hasl edecektir.
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Savunma sektörünün buruk bulumas
OSTM’li savunma
sanayi imalatçlar,
Savunma Sanayi
Kümelenmesi ve
Savunma Sanayicileri
Derneinin ortak
çalmas ile bir araya
geldi. Bölgede yaanan
ac olaylarn peinden
gerçekleen toplantda
faciada hayatn
kaybedenler ‘sanayi
ehitleri’ olarak anld.

S

avunma sanayicilerinin OSTM’
deki ikinci bulumas sektörün
dev isimlerinin youn katlmyla OSTM’de gerçekletirildi. SASAD,
Aselsan, Havelsan, TAI ve Meteksan
gibi rmalarn katlmyla gerçekleen toplantda, savunma sanayine yan
sanayi olarak hizmet veren OSTM’li
rmalar da hazr bulundu.
Ana ve yan sanayi rmalarnn birbirlerinden beklentilerinin konuulduu,
her iki taraf için de var olan sektörel
skntlarn masaya yatrld toplantnn açl konumasn yapan OSTM

Ardndan söz alan Savunma ve Havaclk Kümelenmesi Yürütme Kurulu Bakan Mithat Ertu, OSTM ve
vedik Organize Sanayi Bölgeleri’nde
meydana gelen kazalardan dolay hayatn kaybeden içileri “sanayi ehitleri”
olarak nitelendirdi ve tüm katlmclar
sayg duruuna davet etti.
Sayg duruunun ardndan katlmclara OSTM ve OSTM Savunma ve Havaclk Kümelenmesi (OSSA) tantm
sunumlar yapld. OSTM sunumunu
gerçekletiren Gülnaz Karaosmanolu
da yaanan üzücü kaza sonrasnda, bilen bilmeyen herkesin OSB’leri karalama kampanyas balattn söyleyerek,
“Burada aslnda çok önemli iler yaplyor. Türkiye’nin en önemli rmalar
için üretimler yaplyor. Bizler de bu
rmalar desteklemek, piyasadaki rekabet güçlerini arttrmak için tüm kurumlarmzla elimizden gelen destei
vermeye çalyoruz. Ostim yönetimi
bunu salamak için var” dedi.
Daha sonra söz alan OSSA Eletirme
ve  Gelitirme Koordinatörü Dolunay
Erdou, Ostim Savunma ve Havaclk
Kümelenmesinin bugüne kadar yapt
çalmalar ve küme üyesi rmalarn
üretim ve rekabet güçlerini ana sanayi
temsilcilerine aktard.
Ardndan SASAD adna kürsüye çkan SASAD Genel Sekreter Yardmcs Ylmaz Küçükseyhan da sözlerine
yaanan olaydan dolay hayatn kay-

Gülnaz KARAOSMANOLU
Ostim
Vakf Genel Sekreteri Gülnaz Karaosmanolu, bu bulumadan duyduklar
memnuniyeti dile getirerek sözlerine
balad. Karaosmanolu, bu bulumann son derece sistemli, uurlu, bölgesel kalknma planlar dorultusunda
gerçekletirilmi planl ve stratejik bir
buluma olduunu söyledi.

bedenlere rahmet, yaknlarna ve tüm
OSTM’e de basal dileyerek balad. Küçükseyhan, savunma yan sanayindeki kümelenmenin önemine dikkat
çekerek, savunma sanayinin kültürünün biraz deiik olduunu, baz sektörel disiplinleri gerektirdiini, ileri
teknoloji kullanlan bir sektör olmas

sebebiyle eitimli çalana ihtiyaç duyulduunu ve tüm bunlar salamada
kümelenmenin çok önemli olduunu
söyledi.

Ana ve alt yüklenicilerin
sorunlar tartld
Toplantda konuan KOSGEB Bakan Danman ve KOB ve Yan Sanayi Danma Kurulu Bakan Murat
Kepir de SASAD KOB ve Yan Sanayi
Danma Kurulu tarafndan hazrlanan,
savunma sanayindeki ana yüklenici ve
alt yüklenicilerin beklentilerinin yer
ald bir raporu sundu. Raporun, ana
ve alt yüklenici arasndaki skntlarn ortaya koyulmas adna son derece
önemli olduunu söyleyen Kepir sözlerini öyle sürdürdü: “Bu rapora göre
ana yüklenicinin alt yükleniciden beklentileri; kurumsallama, üretim ve kalite altyapsnn gelimesi, maliyet etkin çözümler üretebilmek, aksamadan
ileyen bir kalite sistemi, sözleme gereklerine uyulmas, üretim kalitesinde
sürekliliin salanmas, nitelikli personel istihdam ve sürekliliin salanmas, olarak karmza çkmtr. Tüm bu
istekler ana sanayinin alt yüklenicilerle
çalrken karlat sorunlar üzerine
ortaya çkmtr. Bununla birlikte, alt
yüklenici kobilerin de baz skntlar
ve ana yüklenicilerden istekleri var. Bu
isteklerden bazlar kamu ihalelerinde, kurumsallam kobilerin dierleri
ile yat rekabetine sokulmamas, dar
zaman dilimlerinde sipari verip kobilerin sktrlmamas, teklif isteme sürelerinin biraz daha uzun tutulmas, alt
yaps yetersiz veya Kalite Belgesi olmayan rmalara i verilmemesi, ihalelerde en düük yatn belirleyici olmamasdr.” Kepir, bu istek ve skntlarn
paylalmasnn çok önemli olduunu
ve ancak bu paylam sayesinde sektörde u anda var olan
problemlerin çözüme
kavuturulabileceini
söyledi.
Küçükseyhan: “Ana
sanayi alt yükleniciye
destek olmal”
Toplant
sonunda
tekrar söz alan SASAD Genel Sekreter
Yardmcs
Ylmaz
Küçükseyhan; konumalardan ortaya çkan
baz tespitlerini paylat.
Küçükseyhan
öyle konutu:
“SASAD olarak, elimizden geldii kadar

alt yüklenici rmalarn ihtiyaç ve skntlarn dinlemeye gayret ediyoruz.
Görebildiimiz kadaryla kobilerin
nitelikli eleman muhafaza etmesi oldukça zor. Çünkü bir kurumda yetien
mühendisi daha büyük rmalar kapyor. Dolaysyla kobi de yine orta bilgi
düzeyinde bir eleman istihdam etmek
zorunda kalyor yani kaliteli i gücünü
elinde tutamyor. Dier bir konu da ÜrGe arlkl çalmalarn arttrlmas.
Bu konu da kesinlikle rmalarmzn
gelitirmesi gereken bir konudur. Kalite ve tesis güvenlii ile igili hususlarda
ise biz SASAD olarak her zaman yardmc olmaya hazrz. Savunma Sanayi
Müstearlmz da bu konuda oldukça
titiz davranyor. Hocalarn bulunmas, eitim masraarnn karlanmas
gibi konularda bizler yardma hazrz.
Ayrca ana yüklenici rmalardan bilgi ve deneyim sahibi çalanlarmz,
sizin ihtiyaçlarnz dorultusunda eitici olarak da sizlere yönlendirebiliriz.
Üniversite sanayi ibirlii konusunda
ise bizim çekincemiz u; üniversitenin
laboratuarnda üretilen veya ortaya çkan bir ürünle pazara girmeye çalan
akademisyenler oluyor. Biz buna karyz, herkesin kendi iini yapmasndan yanayz. ”
Alt yüklenicinin en önemli sorunlarndan birinin de geciken ödemeler
olduunu çok iyi bildiini söyleyen
Küçükseyhan, ana yüklenicinin bu
noktada alt yüklenicinin bu skntsn
çözmesi gerektiini söyledi.
Sunumlarn ardndan katlmclar,
OSTM’de savunma sanayi alannda
faaliyet gösteren CETEK Makine, DIGITECH, DORA Makine, EPSLON,
MEGE TEKNK Makine, ÖZNUR
Savunma ve Havaclk ve 3E EOS rmalarn ziyaret ederek, ürün ve üretim
ekilleri hakknda yetkililerden bilgi
aldlar.
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Sanayi üretimi yüzde 16.9 artt
Sanayi üretimi 2010 yl Aralk aynda bir önceki
yln ayn ayna göre yüzde 16.9, bir önceki aya
göre ise yüzde 16.8 orannda art gösterdi.

T

ürkiye statistik Kurumu (TÜK)
2010 yl Aralk ay Sanayi Üretimi Endeksini açklad. Buna göre,
Aralk aynda sanayi üretimi bir önceki
yln ayn ayna göre yüzde 16.9, bir önceki aya göre yüzde 16.8 orannda artarak
116.7’den 136.4’e yükseldi. Son 13 aydr
kesintisiz art eilimini sürdüren sanayi
üretimi endeksi Aralk ayndaki düzeyi
ile 2005 ylndan bu yana en yüksek seviyeye ulat. 2010 yl Austos aynda ilk
kez kriz öncesi dönemki seviyenin üzerine çkan sanayi üretimi endeksi, Ekim
aynda 129 deeriyle 2005’ten sonraki
en yüksek seviyeyi görmütü. Endeks,
Aralk aynda ise bu rekorunu egale etti.
2009 yln dalgal bir seyirle kapatan
endeks, 2010 yl banda büyük bir gerileme yaamt. Endeks 2010 yl Ocak
aynda 99.3, ubat’ta 99.5 olarak gerçeklemiti. Ekonomideki toparlanmayla birlikte 2010 yl Mart aynda sanayi
üretimi bir önceki yln ayn ayna göre
yüzde 21.4 artla 115.8’e, Nisan’da yüz-

de 16.9 artla 113.3’e, Mays’ta yüzde
14.9 artla 117.6, Haziran’da yüzde 10
artla 120.3’e yükselmiti. 2010 yl bandan beri 2009 ylnn ayn ayna göre
yaplan deerlendirmelerde kesintisiz
art trendini sürdüren sanayi üretimi
endeksi, Temmuz aynda yüzde 8.8 artla 120.1, Austos aynda yüzde 10.8
artla 115, Eylül’de yüzde 10.4 artla
113.9, Ekim’de yüzde 9.9 artyla 129,
Kasm’da 9.4 artla 116.8 düzeyinde
gerçeklemiti.

malat sanayi sektörü endeksi
yüzde 18.9 artt
Sanayinin alt sektörleri incelendiinde, 2010 yl Aralk aynda bir önceki yln
ayn ayna göre; madencilik ve taocakçl sektörü endeksi yüzde 1.8 art gösterdi. Aralk aynda imalat sanayi sektörü
endeksi yüzde 18.9 ve elektrik, gaz, buhar
ve iklimlendirme üretimi ve datm sektörü endeksi yüzde 7.9 art gösterdi.

Yllk ortalama art
yüzde 13.1 oldu
2010 ylnn yllk ortalamas yine bir
önceki yln yllk ortalamas ile karlatrldnda toplam sanayi sektörü endeksi yüzde 13.1 artarak 102.9’dan 116.4
düzeyine yükseldi. Bu kapsamda madencilik sektörü endeksi yüzde 2.1 artarak
127.5 düzeyine, imalat sanayii sektörü
endeksi yüzde 14.4 artarak 114.3 düzeyine, elektrik, gaz ve su sektörü endeksi ise
yüzde 8.3 artarak 129.8 düzeyine ulat.

5 Sektörde üretim geriledi
Aralk aynda bir önceki yln ayn
ayna göre 5 sektörde sanayi üretiminde
gerileme yaand. Ham petrol ve doalgaz çkarm endeksinde bir önceki yln
ayn ayna göre yüzde 0.9 gerileme olurken, metal cevheri madencilii yüzde
22.1, tütün ürünleri imalat yüzde 24.5,
temel eczaclk ürünlerinin ve eczacla
ilikin malzemelerin imalat yüzde 8.2,
dier imalatlar endeksi yüzde 13.7 gerileme gösterdi.

F-16’lar milliletirildi, yerli ANKA’lar geldi
lk uçuunu 30
Aralk 2010’da yapan
‘ANKA’ insansz hava
araçlarndan 5 tanesi,
bu yln sonuna kadar
göreve hazr hale
gelecek.

S

avunma
Sanayi
Müstearl
(SSM)
tarafndan
Aknclar’daki TAI tesislerine
bir basn turu düzenlendi.
Tantm turu kapsamnda, TAI’de
devam eden uçak modernizasyonlar, özgün üretim insansz hava
araçlar, kompozit imalat, aviyonikentegrasyon tesisleri gezdirildi.

ANKA’lar geliyor
TAI Entegre Uçak Grup Bakan Özcan Ertem’in verdii bilgiye göre, 30 Aralk 2010’da ilk
uçuunu yapan ‘ANKA’ insansz
hava aracndan 5’i, 2011 ylnda
hizmete hazr hale gelecek. lk
prototipin ardndan ikinci ve üçüncü ‘ANKA’larda TAI’nin 62 bin
metrekarelik en büyük hangarnda yapm aamasnda bulunuyor.
Bunlara ilave olarak 2 ‘ANKA’n
da bu yl içerisinde bitirilmesi
öngörülüyor. Dizel motorlara sa-

hip olan ‘ANKA’ insansz hava
arac, jet yakt kullanyor ve 24
saat, 30 bin feette, 2 kamerayla
görev yapabiliyor. TAI, prototip
ANKA’larn ardndan Türk Silahl Kuvvetleri’nden gelen talepler
dorultusunda, daha sonra üretecei araçlara silah ve radar gibi unsurlarda ekleyebilecek. Uçaklarda
kullanlan kablo uzunluunun 3.5
kilometre olduu belirtildi.
TAI’de gerçekletirilen bir dier
önemli projede, Türk Balangç
ve Tem el Eitim Uçu Projesi
(HÜRKÜ). Çalmalarn hzl bir
ekilde sürdüü projede, ilk uçak
2012’in ilk aylarnda fabrikadan
çkacak.

F-16’lar millileiyor
F-16 sava uçaklarnn modernizasyonunda önemli ilere imza atan TAI,
Pakistan’a ait toplam 41 adet F-16’nn da
modernizasyonunu gerçekletirecek. Bugüne kadar TAI tesislerde 278 adet F-16

sava uça üretildii bildirildi.
Türk mühendisleri TAI’de önemli bir projeye de imza atacaklar ve
Türkiye’nin envanterindeki toplam 37
Blok 30 F-16 sava uçaklar milliletirecekler. Söz konusu uçaklarn yazlmlarnn ‘milli’ olmas için çalmalara start verilirken, proje kapsamnda
‘milliletirilmi’ ilk uçan 3 yl sonra
yaplacak test uçuunun ardndan Hava
Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanyor. TAI yetkilileri projeyi, “Egemenlik
açsndan önemli bir proje. Bunu F-16
ile perçinlemek istiyoruz” sözleriyle
dile getirdiler.
TAI’deki
Türk
mühendisleri
Meltem-2 ve Meltem-3 projeleri kapsamnda, Deniz Kuvvetleri Komutanl’na
ait 6, Sahil Güvenlik Komutanl’na ait
3 CASA uçana ilitin kongürasyon
çalmalarna devam ediyor.
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Serbest bölgeler istihdam umudu oldu

T

ürkiye’de bulunan 19 serbest bölgede 2010 ylnda
48 bin 684 kii istihdam
edildi. En çok istihdam toplam istihdamn yüzde 32’isini kapsayan
Ege Serbest Bölgesi’nde yaand.
D Ticaret Müstearl verilerinden yaplan hesaplamalara göre,
Türkiye’de bulunan 19 serbest bölgede 2010 ylnda istihdam edilenlerin says 2009 ylna göre yüzde
10.4 artarak 44 bin 83’den 48 bin
684 kiiye yükseldi. Söz konusu dönemde 12 serbest bölgenin istihdamnda art gözlenirken 7 bölgenin
istihdam ise azald.

Ege Serbest Bölgesi’nin
istihdam %32.3 artt
Serbest bölgelerin içinde en
çok istihdam art Ege Serbest
Bölgesi’nde yaand. Ege Serbest
Bölgesi’nin istihdam 2010 ylnda
bir önceki yla göre yüzde 32 art
gösterdi. Böylece bölgede 2009
ylnda istihdam edilen 13 bin 846

Türkiye’de bulunan 19 serbest bölgede
2010 ylnda 48 bin 684 kii istihdam edildi. En
çok istihdam toplam istihdamn yüzde 32’sini
kapsayan Ege Serbest Bölgesi’nde yaand.
kii, 18 bin 312’ye yükseldi. Ege
Serbest Bölgesi’ni yüzde 28.6’lk
art gösteren Denizli Serbest Bölgesi
izledi. Kocaeli Serbest Bölgesi’nde
ise istihdam 1 ylda yüzde 22.6 artt.
Bölgedeki istihdam says 2 bin
274’den 2 bin 785’e yükseldi.

TÜBTAK-MAM Teknolojileri
Serbest Bölgesi’nin
istihdam 2 bin 255’e çkt
TÜBTAK-MAM Teknolojileri
Serbest Bölgesi’nin istihdam yüzde 13.3 artarak 2 bin 255’e, Kayseri
Serbest Bölgesi’nin istihdam yüzde 13.9 artarak bin 425’e, stanbul
Trakya Bölgesi’nin istihdam ise
7.6 artarak bin 429’a çkt. Avrupa
Serbest Bölgesi’nin istihdam 2010

ylnda 2009 ylna göre yüzde 2.2
artarak bin 952’ye yükseldi. stihdam AdanaYumurtalk Bölgesi’nde
yüzde 4.4, Gaziantep
Bölgesi’nde yüzde 6.1,
Samsun Bölgesi’nde yüzde 10.6, Trabzon Serbest
Bölgesi’nde yüzde 9.2, Denizli Serbest Bölgesi’nde
yüzde 28.6 ve Merdin Serbest Bölgesi’nde yüzde
13.3 art yaand.

bölgede 13 kii istihdam edilirken bu
say 2010 sonunda sfrland. Antalya Serbest Bölgesi’nde ise istihdam
yüzde 12.4 azalarak 2 bin 278’den 2
bin 756’ya geriledi. Menemen Deri
Serbest Bölgesi’nde istihdam yüzde
9, stanbul Deri Serbest Bölgesi’nde
ise yüzde 6.3 azald.

Rize Bölgesi’nde
istihdam durdu
Rize Serbest Bölgesi’nde
2010 yl sonunda istihdam durdu. 2009 ylnda

“Karsan Taksi” New York taksi ihalesinde nalde
New York’ta
‘Gelecein taksisi’
sloganyla açlan taksi
ihalesine katlan 14
proje arasndan 3
nalist belli oldu.
Karsan’n gelitirdii
yüzde 100 Türk mal
taksi projesi son 3’e
kalmay baard.

N

ew York’ta açlan taksi
ihalesinde, New York Belediye Bakan Michael
Bloomberg tarafndan açklanan 3
nalist arasna Ford Otosan tarafndan Gölcük’te üretilen Transit
Connect ile birlikte Karsan’n gelitirdii yüzde 100 Türk mal taksi
projesi de girdi. halede 3’üncü nalist ise Japon Nissan’n gelitirdii taksi modeli oldu.

Finale kalan 3 model arasnda
en büyük ansn verildii Karsan,
yaplan son deerlendirmelerin
ardndan taksi ihalesini kazand
takdirde önümüzdeki yl 150 milyon dolarlk yatrm için dümeye
basacak. halede 3 nalist arasndan verilecek nihai kararla birlikte,
taksiciliin 100. yl olmas dolaysyla yeni bir taksi aray içine girilen New York’ta dolaan taksiler
2014 ylna kadar tamamen yenilenmi olacak.
Amerikan basn Karsan’n ‘Gelecein Taksisi’ni, fütüristik tasarma sahip olan, tamamen camla kapl, turistlerin New York caddelerini
keyie seyredebilecei bir model
olarak tanmlad. Karsan’n tasarlad ‘Gelecein Taksisi’ konsepti,
birçok teknolojik özellikleri için-

de barndryor. CNG yani çevreci (sktrlm doalgaz) motorla
donatlan araçta, engelli yolcularn
rahat inip binmeleri için elektronik

rampa bile düünülmü. Yolcular,
takside internete girebiliyor. Taksi sahibi ise araç üzerinde yer alan
ekranlara reklam alabilecek. Taksi, önümüzdeki dönemde elektrikli
motorla da donatlacak.
New York halknn yaplan kamuoyu yoklamalar neticesinde
ürettikleri V1 isimli arac tercih
ettiini, ancak ihaleyi kazanmasalar bile arac gelitirmeye devam edeceklerini söyleyen Karsan
CEO’su Jan Nahum, “laheyi kazanamasak da, ABD’deki engelli
araç pazarna gireceiz. Ayrca
San Francisco’nun elektrikli araç
ihtiyacn karlamak ve 2016 Rio
olimpiyatlar için ulam çözümü
üretmek istiyoruz” dedi.
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KOB kredileri 125 milyar TL’ye ulat
KOB’lere kullandrlan kredi miktar 2010 ylnda bir önceki yla göre yüzde 50 artla 125 milyar TL’ye
dayand. 2010 ylnda kredi kullanan KOB says yüzde 12 artla 1 milyon 375 milyon iletmeye ulat.

K

OB’lerin 2010 ylnda bankaclk sektöründen kulland nakdi krediler bir önceki yla göre
yüzde 50 artla 124 milyar 978 milyon TL’ye ulat. Son 1 yllk dönemde KOB’lere kullandrlan krediler 41
milyar 706.4 milyon TL art gösterdi.
2010 ylnda krediye ulaan KOB says
bir önceki yla göre yüzde 11.9 orannda
artla 1 milyon 374 bin 838 oldu. 2010
yl sonunda KOB’lerin takibe düen
kredileri 2009’a göre yüzde 13.4 gerileyerek 6 milyar 892 milyon TL’den 5
milyar 968 milyon TL düzeyine indi.
Bankaclk Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’nun (BDDK) açklad Aralk
ay nteraktif Bülteni’ne göre KOB’lere
kullandrlan toplam nakdi kredi miktar
2010 yl sonu itibariyle bir önceki yla
oranla yüzde 50 artla 124 milyar 978
milyon TL oldu. 2009 yl sonu itibariyle KOB’lere kullandrlan nakdi kredi
tutar 83 milyar 271 milyon TL düzeyindeydi. 31 Aralk itibariyle kredi kullanan KOB niteliindeki müteri says
2009’a göre yüzde 11.9 artarak 1 milyon
374 bin 838’e yükseldi. 31 Aralk itibariyle son bir yllk dönemde KOB’lerin
kullandklar kredi 41 milyar 706.4 mil-

yon TL tutarnda artarken, kredilerden
yararlanan KOB saysndaki art ise
146 bin 192 olarak gerçekleti.
Mikro iletme
kredilerinde %40.1 art
31 Aralk itibariyle mikro iletmelere
kullandrlan nakdi krediler bir önceki
yln ayn dönemine göre yüzde 40.1
orannda artarak 40 milyar 903 milyon
TL’ye ulat. Anlan dönemde kredi kullanan mikro iletme says yüzde 5.7 artla 1 milyon 56 bin 316 oldu.
Orta büyüklükteki iletmelere
kullandrlan kredi %56.4 artt
2010 sonu itibariyle kredi kullanan küçük iletme says 2009’a oranla yüzde 43.9 artla 232 bin 601’e
ulat. Kullanlan kredi tutar ise son
1 yllk dönemde yüzde 54.1 artla 34 milyar 13 milyon TL’ye ulat.
Son bir ylda kredi kullanan orta büyüklükteki iletme says yüzde 27.5 artla
85 bin 921’e çkarken, orta büyüklükteki iletmelere kullandrlan kredi miktar
ise yüzde 56.4 artla 50 milyar 62 milyon TL oldu.

ktisatçlara göre isizlik
en önemli sorun



ktisatçlara göre isizlik en önemli
sorun Üniversitelerin iktisat bölümlerinde görevli 304 akademisyenle yaplan anket sonuçlarna göre,
Türkiye’deki mevcut ekonomik durum
iyi yolda seyrederken, en önemli sorun
hala isizlik olarak deerlendiriliyor.
“ktisat Hocalarnn Gözüyle I 2011
Ylnda Türkiye Ekonomisi” aratrmasnda yer alan ankete katlan akademisyenlerin yüzde 49,5’i isizlii
Türkiye’nin en önemli sorunu olarak
görüyor. stanbul Ekonomik Aratrmalar Dernei’nin (ÎEAD), online
anket yöntemi ile gerçekletirdii aratrma, iktisat hocalarnn 2011 ylna
ilikin deerlendirmelerini ve beklentilerini ortaya çkard.
Türkiye’deki üniversitelerin iktisat
bölümlerinde görevli 304 akademisyenle yaplan anket sonuçlarna göre,
Türkiye’deki mevcut ekonomik durum iyi yolda seyrederken, en önemli
sorun hala isizlik olarak deerlendiriliyor. Ankete katlan iktisat hocalarnn yüzde 49,5’i isizlii Türkiye’nin
en önemli sorunu olarak görürken,
ayn ankete katlan hocalarn yüzde
59,5’i bu yl içinde isizlik rakamlarnda önemli bir düü beklemiyor.

Ankete katlan iktisatçlarn yüzde
782’si dünya ekonomisindeki durgunluun 2011 ylnda da süreceini
belirtirken, yüzde 66,7’si ise Avrupa
ülkelerindeki krizin derinleerek baka
ülkelere sçrama ihtimalinin yüksekliine iaret etti.
Anket sonuçlar Türkiye ekonomisinin büyümeye devam edecei kanaatini de ortaya çkaryor. ktisatçlarn
yüzde 54,1’i büyüme orannn yüzde
3-5 arasnda olacan kaydederken,
iktisatçlarn yüzde 44,1’i ise TÜFE
orannn yüzde 5-6 arasnda seyredeceini öngördü. 2011 yl sonunda dolarn 1,5001,600 lira, avronun ise 2,0002100 lira band arasnda seyredeceini
tahmin eden akademisyenlerin yüzde
52,3’ü faizlerde düü olabileceini
kaydetti.

2010 ylnda takibe düen
KOB kredileri %13.4 geriledi

En çok mikro iletmelerin
kredisi takibe dütü

2010 yl sonu itibariyle takibe düen
KOB kredileri bir önceki yla oranla yüzde
13.4 gerileyerek 5 milyar 968.4 milyon TL
düzeyinde gerçekleti. Bu dönemde takibe
düen kredi tutarnda yaanan gerilemeye
karn batk kredileri nedeniyle bankalarn
takibine düen KOB says bir önceki yla
göre yüzde 0.5 artla 204 bin 592 oldu.
Böylece son bir ylda kredisi takibe düen
KOB’ler arasna bin 39 iletme daha eklenmi oldu.

Kredisi takibe düen KOB’ler
içinde en büyük arl yine “krediye ulama imkan en az olan” 173 bin
553 mikro iletme oluturdu. Kredisi
takibe düen küçük ölçekli iletme says 2010 ylnda 25 bin 118 olurken,
kredisi takibe düen orta büyüklükteki iletmelerin says ise 5 bin 921
düzeyinde gerçekleti.
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Geçen yln ihracat ampiyonlar hzl balad
2010 yl için Orta Vadeli Programda hede enen 111.7 milyar dolarlk hedenin yaklak 2
milyar dolar üzerine çkaran ihracatn ampiyonu 14 il 2011 ylna da hzl balad.
hzl bir giri yapt. stanbul’un Ocak
ay ihracat geçen yln ayn dönemine
göre yüzde 22.2 artarak 3 milyar 438.9
milyon dolardan 4 milyar 201.8 milyon
dolara yükseldi. stanbul böylece Ocak
aynda ihracat 1 milyar dolar geçen tek
il oldu.

Hatay ve Kocaeli’nin
ihracat yüzde 56.4 artt

2

010 yl için Orta Vadeli Programda hedeenen 111.7 milyar
dolarlk hedenin yaklak 2
milyar dolar üzerine çkaran ihracatn
ampiyonu 14 il 2011’e hzl bir giri
yapt. 2010’un ampiyon 14 ilinin ihracat Ocak aynda geçen yln ayn ayna
göre ortalama yüzde 30 art gösterdi.
Türkiye hracatçlar Meclisi (TM) verilerine göre geçen yl ihracatlarn 1 mil-

yar dolarn üzerine çkaran 14 il 2011’e
hzl balad. Geçen yln ampiyonlarnn ihracat Ocak aynda geçen yln
ayn dönemine göre yüzde 30 artt.

Geçen yl 8 milyar 880.2 milyon dolar ihracatla kapatan Kocaeli’nin ihracat
Ocak aynda geçen yln ayn ayna göre
yüzde 56.4 artarak 586 milyon dolardan 916.7 milyon dolara ulat. 1 milyar
732.1 milyon dolarlk ihracatyla 2010
yln 8’inci srada kapatan Hatay’n
Ocak ay ihracat da geçen yln ayn
dönemine göre yüzde 56.4 artt. Böylece 2010 ylnn Ocak aynda 118 milyon
650 bin dolar olan Hatay’n ihracat bu
yln Ocak aynda 185 milyon 591.1 bin
dolar oldu.

hracat ampiyonu stanbul
2011’e 4.2 milyar dolarla balad
2010 ylnda yaplan ihracatn yüzde
46’sn omuzlayan stanbul 2011 ylna

Sadece Antalya’nn
ihracat azald
2010 ylnda 1 milyar dolarn üzerinde
ihracat yapan iller arasnda Ocak aynda

geçen yln ayn ayna göre ihracatnda
azal gösteren il sadece Antalya oldu.
Antalya’nn ihracat Ocak aynda geçen
yln ayn dönemine göre yüzde 9.7 azalarak 96.2 milyon dolardan 86.8 milyon
dolara geriledi.

Bakentin ihracat
yüzde 8.4 artt
Ocak aynda geçen yln söz konusu dönemine göre bursa’nn ihracat
yüzde 3.4 artla 954.5 milyon dolara, zmir’in ihracat yüzde 15 artla
622.7 milyon dolara, Ankara’nn ihracat ise yüzde 8.4 artla 425.4 milyon
dolara yükseldi. Söz konusu dönemdeki dier ihracat artlar ise öyle:
“Gaziantep yüzde 34.2 artla 361.4 milyon dolar, Manisa yüzde 24 artla 244.1
milyon dolar, Denizli yüzde 13.7 artla
181.2 milyon dolar, Sakarya yüzde 2.5
artla 166.4 milyon dolar, Mersin yüzde
38.4 artla 159.6 milyon dolar, Adana
yüzde 32.1 artla 128.9 milyon dolar,
Kayseri yüzde 42.2 artla 100.9 milyon
dolar.”

Orta Anadolu Kalknma Plân hazrland KÜME kurulular zmir’de bulutu

Y

ozgat, Sivas, Kayseri illerini
kapsayan Orta Anadolu bölümünün sanayi, ticaret, maden,
turizm, tarm ve hayvanclk alanlarnda önemli potansiyeller tad,
yenilebilir ve sürdürülebilir bir enerji
kayna olarak öne çkan jeotermal
enerji kaynaklan açsndan da oldukça
zengin olduu belirtildi.
Yozgat, Sivas ve Kayseri illerinin
oluturduu Orta Anadolu Kalknma
Birlii (ORAN), bölgenin kalknmasna yönelik 2013 ylna kadar yaplabilecek çalmalar kapsayan bir
plan hazrlayarak, yaymlad. Yaplan
mevcut durum analizi deerlendirmesi sonucunda bölgenin sanayi, ticaret,
maden, turizm, tarm ve hayvanclk
alanlarnda önemli potansiyeller tad, yenilenebilir ve sürdürülebilir
bir enerji kayna olarak öne çkan
jeotermal enerji kaynaklan açsndan
da oldukça zengin olduu vurgulanan
planda, “Kayseri, Sivas ve Yozgat illeri, bahsedilen potansiyeller nedeniyle önemli sektörel merkezler olarak
bölgenin odak noktalarn oluturmaktadrlar” denildi.
Planda, üç ilin mevcut potansiyelleri
öyle özetlendi:
“Mevcut verilere göre,
Kayseri ilinin sanayi, ticaret,
turizm, tarm ve hayvanclk
sektörlerinde önemli potan-

siyeller tad görülmektedir. Bu
sektörler önemli çekim merkezleri
ve odak noktalar oluturacak niteliktedir. Bölge plan kapsamnda
Kayseri’de mevcut sanayi, ticaret, tarm ve hayvanclk sektörlerinin gelitirilmesi öngörülmütür. Özellikle bu
sektörlerdeki talep ve ihtiyaçlara hzl
ve dinamik bir ekilde cevap verebilecek uygulanabilir bir plan hazrlamak
hedeenmektedir. Yozgat’ta maden,
tarm ve hayvanclk sektörünün tad potansiyelleri deerlendirmek,
turizm potansiyelini aktif hale geçirmek, jeotermal enerji ile rüzgar enerjisi kaynaklarnn kullanm alanlarn
geniletmek ve bölgenin gücünü öne
çkaracak projeleri yönlendirmek üzere gelime hedeenmektedir. Sivaska
ise tarm, hayvanclk, turizm ve maden sektörleri öne çkmaktadr. Yine
plan kapsamnda tadklar mevcut
ve atl potansiyellerle ön plana çkan
bu alanlarda gelime öngörülerek, bu
sektörlerin bölge ve ülke için önemli
sektörel merkezler olarak öne çkarmas hedeenmitir.”

A

nadolu Kümeleri birlii Platformu
(AKP) II. Yürütme Kurulu toplants zmir Atatürk OSB’de yapld. AKP Dönem yöneticileri, Türkiye’nin muhtelif illerinde
kurulu kümelerin kurulu temsilcileri ile KOSGEB, DTM ve DPT temsilcilerinin katld toplantda kümelerin geliimleri, kamu kurulular
ile ilikiler, tüzel kiilik yaklamlar, kamudaki
kümelenme kavram ve küme oluumlarna yönelik destek mekanizmalar tartld.
AKP Yürütme Kurulu Bakan Çankaya
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya B.Güvenç’in
aç konumas ile balayan oturumlarda Ostim
Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn, sanayide
yerli üretimin gelitirilmesi ve “Offset Giriimi”
uygulamasnn önemini vurgulayan bir sunum
yapt. Aydn, kümelenme sürecinin de aslnda
sektörlerin yerli teknolojinin gelitirilmesi ve
yerli üreticilerin rekabetçi özelliklerinin gelitirilmesi krine dayandn belirterek, kurulan kümelerin ve oluturulan ibirlii platformunun bu
anlamda deerlendirilmesi gerektiini belirtti.
Daha sonra Prof. Dr. Güvenç’in yönettii oturumda Prof. Dr. Semih Güne-zmir Havaclk
Dernei, Ekin Takn-Organik Gda Kümesi,
M. Atilla Özbek-Makine Metal Döküm Kümelenmesi, Prof. Dr. Fazilet Vardar-NOVZ

Kümelenmesi,
Hayati
Öztürk-PETKM Kimya
Kümelenmesi,
Hüseyin
Vatansever-Endüstriyel Havalandrma klimlendirme
Kümesi, Kürad Yuvgunlenmi Meyve Sebze,
Evrim
Erklç-Seramik
Kümelenmesi,
Gülnaz
Karaosmanolu-Savunma
ve Medikal Kümelerine
ilikin çalmalar ve yol
haritalar hakknda sunum

yaptlar.
AKP Genel Sekreteri Prof. Dr. Levent
Kandiller’in platforma ilikin genel bilgilendirme, AKP tüzüü ve Küme Koordinatörü
yetitirilmesine yönelik açklamalarndan sonra
geçilen son oturumda kamu destek kurumlarnn
“güç birlii” temal oluumlara yönelik destek
uygulamalar tartld.
Çankaya Üniversitesi Giriimcilik ve novasyon Merkezi Yöneticisi Meral Sayn’n yönettii oturumda KOSGEB adna Ostim KOSGEB
Müdürü Mehmet Tezyeti, D Ticaret Müstearl adna Emrah Sazak, Devlet Planlama
Tekilat adna da Serkan Valondova kurumlarnn güç birlii temal projelere yönelik verdii
destekleri anlattlar.
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Düzce 1.OSB yönetimi
rmalara devredildi

Hollandal Rekkof
Aircraft OSTM’de

O

stim Savunma ve Havaclk
Kümesi (OSSA), Hollanda’dan
gelen Rekkof Aircraft (Next
Generation Aircraft) rmasn arlad. Uçak tasarm ve montaj aamalarnda birlikte çalabilecekleri bir i
orta araynda olan rma yetkilileri,
Ostim’li rma temsilcileriyle görümeler yaptlar. Rekkof Aircraft Genel Müdürü Maarten van Eeghen, Satnalma
Müdürü Hans Quist ve Planlama Yöneticisi Henry Marsmann, oluturmay
düündükleri i ortaklna ilikin detaylar, Ostim OSB toplant salonunda

gerçekletirilen bir sunumla aktardlar.
Ostim Savunma ve Havaclk Kümesi üye rma temsilcileri de, olas i
ortakl sürecinde rmann kendilerinden beklentilerini örenme ve karlkl görü alveriinde bulunma imkan
buldular.
2 gün boyunca rma görümeleri
yapan Rekkof Aircraft yetkilileri, son
derece faydal ve olumlu ziyaretlerde
bulunduklarn ve yakn zamanda bir
i ortaklnn temelinin atlacana
inandklarn belirterek ülkemizden ayrldlar.

1

996 ylnda Beyköy snrlar içerisinde kurulan Organize Sanayi
Bölgesinin yönetimi rmalara
devredildi.Vali ahin, Bundan sonra
Organize Sanayi Bölgesinde üretim
ve istihdam kapasitesinin arttrlmasn temenni etti.
Toplantda konuan Vali Vasip ahin, her zaman sanayicilere destek
vereceklerinin altn çizerek “Bugün
1996 ylnda kurulan 1. OSB’nin
önemli bir genel kurulunu yaptk. Sanayicilerimizin iradesi dorultusunda
Organize Sanayi Bölgesi’nin kendi
kendisini yöneterek yoluna devam
etmesi yönünde karar vermek üzere
toplandk. Çok daha güzel iler yaplacaktr. Her zaman sanayicilerimizin
yanndayz” dedi.

Üretim ve istihdam
artrlr temennisi
Bundan sonra Organize Sanayi Bölgesinde üretim ve istihdam kapasitesinin arttrlmasn temenni eden ahin
öyle devam etti: “Organize Sanayi
Bölgesi 56 parselden oluuyor. uan-

Sigortal çalan
says 2010’da 16
milyonu at
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da 46 parselde faaliyet devam ediyor.
nallah faaliyette olmayan 10 parsel
için güzel kararlar alnr. Organize Sanayi Bölgesinde bir çok ey yapld.
Çok sancl bir dönem atlatld. Buna
ramen oraya yatrm yapan sanayicilerimizi ükranla anyorum. Cesaretle orda bir takm zorluklara göüs
gererek yatrm yaptlar. 5084 sayl
Tevik Kanunununda yardmyla Organize Sanayi Bölgemiz kapasitesini
tahsis alannda doldurdu. Üretim kapasitesi de her geçen gün artacak inallah. Biz istihdam da burann biraz
daha faal olmasn istiyoruz. kapasitenin daha da arttrlabileceini biliyoruz. Bütün sanayicilerimize üretim
ve istiham artrmna yönelmeleri
konusunda beklentilerimiz olduunu
belirtmek istiyoruz.” ahin’in konumasnn ardndan mevcut yönetimin
göreve devam edip etmeyecei hususunda üyelerin oyuna bavuruldu.
Yaplan oylama neticesinde yönetimin rma sahiplerine devredilmesine
karar verildi.

Acar Özerk Cumhuriyeti’nden heyet

K

üresel kriz döneminde
1 milyon kii azalan
sigortal saysnda rekor
art kaydedildi.Sosyal Güvenlik
Kurumu’ndan (SGK) yaplan
açklamada sigortal çalan says
16 milyonun üzerine çkt ifade
edildi.
Aralk ay itibariyle bata
güvenlik, temizlik ve taeron
iletmelerin içileri olmak üzere
sözlemelerinin feshedilmesi
nedeniyle yaanan dönemsel
içi saysndaki azalma, 2010
yl sonu itibariyle snrl kald.
Bu nedenle, Kasm ayndaki 16
milyon 147 bin kiilik sigortal
saysnn, yl sonunda 16
milyonun altna gerileyebilecei
ihtimali gözetilmiti. Ancak,
düü snrl oldu ve sigortal
says 2010’u 16 milyon 88 bin
kiiyle kapatt.

G

ürcistan’a bal Acar Özerk
Cumhuriyeti Babakan Levan Vanshalomidze, Gürcistan
Büyükelçisi Tariel Lebamidze ile baz
Acar hükümet temsilcileri ve uzmanlarndan oluan bir heyet Ostim’i ziyaret
etti. Gürcistan ve bal özerk cumhuriyetlerde devam eden kalknma çalmalar için Türkiye’yi birinci srada
çözüm orta ülke olarak benimsediklerini anlatan konuk heyet, Ostim benzeri
bir sanayi bölgesi kurulmas konusunda
OSB Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn, Bölge Müdürü Adem Arc ve
Ostim Yatrm A. Koordinatörü Abdullah Çörtü ile istiarede bulundular.
Ostim Yönetim Kurulu Bakan Aydn,
komu ve karde ülke Gürcistan’dan

gelecek kalknma ve sanayilemeye
yönelik her talep için severek destek
olacaklarn, Ostim’in bir sanayi kenti
kurulumu için bilgi birikimi ve lojistik

malzemeye sahip olduunu ifade etti. Bu
arada Ostim’in mart aynda bir heyetle
Gürcistan’ ve Acar Özerk Cumhuriyetini ziyaret etmesi de kararlatrld.

20

UBAT 2011
UBA

ORGANZE SANAY GAZETES

Kazakistan Büyükelçisi
Ostim’de
Kazakistan Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev,
Kazakistan – Türkiye arasnda sanayi ortakln
gelitirebilmek için Ostim’in çok önemli bir rol
üstleneceine inandklarn söyledi.

K

azakistan Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev hem tanmak
hem de ticari ibirlii balantlar kurmak için beraberindeki Kazak
i adamlar Kanat Aitugan ve Marat
Adilov ile birlikte Ostim’i ziyaret etti.
Ostim yönetim binasnda gerçekleen
ziyarette, Büyükelçi Tüymebayev ve
beraberindekiler Ostim’li sanayicilerle
biraya geldiler.

Konferans salonunda düzenlenen
toplantda Kazakistan’n sanayi alanndaki eksiklikleri, hedeeri ve Ostim
rmalarnn hangi alanlarda Kazakistan
rmalar ile ibirliine gidebilecekleri tartld. Toplantda söz alan Ostim
OSB Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn, Kazkistan’la uzun zamandr
baz projeler yürütüldüünü, Özellikle Çimkent’te bir sanayi bölgesi kur-

ORSAD üyelerine
indirimli yakt

O

stim ve çevresindeki
sanayicilerin mesleki
dayanmas için kurulan ORSAD (Ostim Organize
Sanayi Bölgesi Sanayici adam ve Yöneticileri Dernei)
üye KOB’lerinin akaryakt
ihtiyaçlarnn temininde özel
avantaj salayan anlamalar
yapt.
Dernek Bakanlnn verdii
bilgiye
göre Anadolu
Akaryakt Ticaret Limited
irketi ile Türkiye genelinde

81 ilde 1722 Petrol Ofisi stasyonunda geçerli pompa sat
fiyatlar üzerinden ORSAD
üyelerine % 6 indirim uygulanacak. Ayrca yine Türkiye
genelinde tüm TOTAL istasyonunda geçerli pompa sat
fiyatlar üzerinden ORSAD
üyelerine % 6 indirim uygulanaca da bildirildi.

ma projesinin kendilerini çok heyecanlandrdn söyledi. Aydn, “Biz
Kazakistan’la i yaparken sadece ticari
olarak bakmyoruz. Biz iin maneviyatn da önemsiyoruz. Tarihimiz ve corafyamz bize zaten ortak çalmalarda
bulunup bilgi birikimimizi paylamay
art kouyor. likilerimizi sadece ticaret ve para kazanma üzerine deil, dostlarmzla birikimlerimizi paylamak
üzerine kuruyoruz. Bu nedenle Büyükelçimize çok teekkür ediyorum. Sizlerle her türlü i birliine, güç birliine
hazr olduumuzu söylemekten keyif
duyuyorum” dedi.
Aydn’n ardndan söz alan Kazakistan Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev
de, Ostim’de bulunmaktan dolay son
derece mutlu olduklarn belirterek
sözlerine balad. Bir sanayi bölgesi
olarak Ostim’in çok önemli ve baar-

l bir örnek olduunu düündüklerini
belirten Tüymebayev, bu sebeple ülkelerinde de Ostim benzeri bir sanayi
yaplamasn oluturmay istediklerini
söyledi. Bu sene 20. Yln kutladmz
ilikilerimizi daha da gelitirmek istiyoruz diyen Tüymebayev sözlerini öyle
sürdürdü: “Sistemli bir ekilde ibirlii
çalmalar yapmak istiyoruz. Ostim
insanlar sadece çaltrmyor, eitiyor,
üniversiteyle ibirlii yapyor, teknopark kuruyor, meslek liseleri açyor,
yani bünyesindeki rmalar sosyal alanda da destekliyor. Bu sebeple Ostim’i
dünya çapnda iyi bir örnek olarak
kabul ediyoruz. Buraya inallah daha
sk geleceiz.” Toplantnn ardndan
Ostim’de rma ziyaretlerinde bulunan
heyet, yeni i ortaklklar kurabilmek
temennisiyle Ostim’den ayrldlar.

Ostim OSB Anadolu
fuarlarnda

H

er yl stanbul ve Ankara’da düzenlenen çok sayda fuara OSB
stand ile ya da toplu rmalar ile
katlan Ostim bu yl Anadolu’nun deiik
illerindeki fuarlarda da boy gösteriyor.
OSB Fuar Organizasyon birimi 2011 ylnda OSB olarak sadece stanbul fuarlarna
deil, daha önce katlmadklar kentlerdeki
fuarlara da katlmay hedeediklerini, bu
kapsamda Adana naat Yap Malzemeleri,
naat Teknolojileri,  ve naat Makineleri
Fuar’na katldklarn açklad.
Yetkililer,
amaçlarnn bölge rmalarnn
ürünlerine ülkemizin
ve dünyann her yerinde ihtiyaç duyan
herkesin daha kolay
ulamasn salamak
olduunu belirtirken,
Adana’daki fuara OSB
Müdürlüü olarak 50
metrekarelik alanda
özel standla katldklarn, i ve inaat ma-

kineleri kümelenmesinin fuarda Ostim ve
küme üyesi rmalar tanttn söylediler.
Bayndrlk ve skan Bakan Mustafa Demir,
Adana Valisi lhan At ve Adana Büyükehir Belediyesi Bakan Vekili Zihni Aldrmaz
da Ostim Standn ziyaret edenler arasndayd. Bakan Demir, Ostim’le gurur duyduunu
ve baarlarn takip ettiini söyledi.

Ostim önümüzdeki aylarda zmir, Diyarbakr, Bursa, Gaziantep gibi illerde
düzenlenecek ilgili sektör fuarlarna da
katlacak.

