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“OST�M ve �VED�K OSB’de mey-
dana gelen iki patlama sonras� bas�-
n�m�zda çok say�da haber ç�km��t�r. 
OST�M ve �VED�K gibi OSB’lerde 
binlerce i�letme vard�r. �ki bölgemiz-
de de binlerce ki�i istihdam edilmek-
te, i� ve a� üretilmektedir. 

Bas�n�m�z�n kamuoyu ad�na haber 
edinme hakk� çerçevesinde görevini 
yapt���n� biliyoruz. Bu tür haberler 
sadece bölgemizdeki de�il, tüm ülke-
mizdeki sanayicilerin, üreticilerin ve 
giri�imcilerin moralini bozup, �evki-
ni k�rm��t�r. 

Ancak ne yaz�k ki birçok haber ve 
yorumun maksatl�, karalamaya yö-
nelik, bilgi eksikli�ine dayal� olarak 
masa ba��nda aceleyle olu�turuldu�u 
ve kamuoyunun yanl�� yönlendirildi-
�i de görülmü�tür. Bu arada yetkili 
yetkisiz ki�ilerin alelacele yapt�klar� 
aç�klamalar da kafa kar���kl��� yarat-
m��t�r. 

Öte yandan bu üzücü hadise üzerine 

OSB’leri, OST�M’i ve sanayicileri 
ac�mas�zca ve sorumsuzca suçlayan 
beyanlar da olmu�tur. Patlaman�n 
kesin nedenleri devletin ilgili birim-
lerinin nihai raporlar� ile belirlene-
cektir. �unu bir kez daha hat�rlatmak 
istiyoruz; patlamalarla  olu�an kaza-
lar üzerine pe�in hükümler üretmek, 
kurumlar�, �irketleri, markalar� kara-
lamak, küçük dü�ürmek, linç etmek 
do�ru ve etik bir yol de�ildir.

OST�M OSB yönetimi olarak biz bu-
güne kadar oldu�u gibi bundan sonra 
da talep eden herkesin do�ru bilgiyi 
edinmesine yard�mc� olmaya haz�r�z. 

Organize Sanayi Bölgeleri Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin özel yasa 
ile kurdu�u, sanayinin daha düzenli 
ve üretken olmas�, kendi kendilerini 
yönetmesi için olu�turdu�u yerle�ke-
lerdir. Bir i� kazas� oldu diye toptan 
karalamay�, yok etmeyi, hedef tahtas� 
yap�lmay� hak etmemektedirler. Üre-
tim, ihracat ve istihdam olu�turan, 

vergi ödeyen bu bölgelere hepimizin 
ihtiyac� vard�r. Öncelikle hadisenin 
bir kaza oldu�unu bilmeliyiz ki son 
günlerde ülkemizin de�i�ik yerle-
rinde, farkl� kurumlar�n sorumluluk 
alanlar�nda birçok üzücü kaza mey-
dana gelmi�tir. 

Kazada � rma hatas�, kullan�c� hatas�, 
kurum kurulu� hatas� olabilir. Bunlar 
ilgili kurumlarca bilimsel yollardan 
tetkik edilip, kamuoyuna aç�klana-
cak; herkes özele�tirisini yap�p, bun-
dan sonra üzerine dü�en sorumlulu�u 
alacakt�r. 

Hayat�n� kaybeden çal��anlar�m�za 
Allah’tan rahmet, ailelerine ve ya-
k�nlar�na ba�sa�l���, yaralananlara 
acil �ifalar diliyoruz. Kazalar s�ras�n-
da görevini titizlikle yapan tüm kamu 
kurumlar� ile ac�m�z� payla�mak ve 
destek olmak üzere bölgemizi ve 
OST�M’i bizzat ziyaret edenlere, 
üzüntülerini çe�itli �ekillerde dile ge-
tirenlere te�ekkür ediyoruz.”
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Ostim ve �vedik Organize Sana-
yi Bölgeleri’nde 3 �ubat 2011 
tarihinde meydana gelen 2 

ayr� patlamaya ili�kin, bas�nda olu�an 
bilgi kirlili�ine son vermek ve birinci 
a��zdan do�ru bilgileri bas�n ve ka-
muoyu ile payla�mak için, ASO Genel 
Merkezi’nde bir bas�n toplant�s� dü-
zenlendi. Ankara Sanayi Odas� (ASO) 
Ba�kan� Nurettin Özdebir, Ostim OSB 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n 
ve �vedik OSB Yönetim Kurulu Ba�ka-
n� Hasan Gültekin’in birlikte düzenle-
dikleri bas�n toplant�s�nda, ASO Ba�-
kan� Özdebir, hayat�n� kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, ailelerine, yak�nlar�-
na sab�r ve ba�sa�l���, yaral�lara da acil 
�ifalar dileyerek konu�mas�na ba�lad�.

“�ki � rmam�z da 
önemli sanayi kurulu�lar�d�r”

 Öncelikle, her iki olay�n sebebinin 
de henüz belirlenemedi�ini ve Anka-
ra Cumhuriyet Ba�savc�l���’n�n olayla 

ilgili ara�t�rmas�n�n sürdü�ünü söyle-
yen Özdebir, �lk patlaman�n ya�and��� 
Özkanlar Hidrolik Limited �irketi için 
�unlar� söyledi: “Firma mikro tünel 
makinesi, delici burgu, de�i�ik tipte 
vibratör üretmektedir. Firman�n ortak-
lar� Hasan, Ayd�n ve Ayhan Özkan kar-
de�lerdir. Patlaman�n oksijen tüpünden 
kaynakland��� san�lmaktad�r. Bu olayda 
9 ki�i hayat�n� kaybetmi�tir. ��yerine ait 
OSB yasas� hükümlerine göre düzen-
lenmi� yap� ruhsat�, yap� kullan�m izin 
belgesi ve i� yeri açma ve çal��ma ruh-
sat� bulunmaktad�r. Bu � rmayla ilgili 
i�letme belgesi olmad��� iddia edilmi�, 
ancak çal��an say�s� itibariyle böyle bir 
izne gerek olmad��� anla��lm��t�r. ��-
letme belgeleri 4 aral�k 2009 tarih ve 
27422 say�l� resmi gazetede yay�nlanan 
i�letme belgesi yönetmeli�inin 2. Mad-
desi uyar�nca 50 veya daha fazla i�çi is-
tihdam edilen � rmalarda düzenlenmek-
tedir. Patlamada ölen 8 ki�i � rman�n 
kay�tl� çal��anlar�, 1 ki�i ise � rman�n 
ta�eronu olan Baran Çelik Döküm �ir-

ketine kay�tl� Mükremin Atmaca’d�r.” 

 Özdebir, 2. patlaman�n meyda-
na geldi�i, �vedik Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan Metsan Otomotiv 
Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limi-
ted �irketi hakk�nda da �unlar� söyledi: 
“Bu � rmada 11 çal��an hayat�n� kaybet-
mi�tir. Bu � rman�n da i�yeri açma ve 
çal��ma ruhsat� ile Ankara Büyük�ehir 
Belediyesi �tfaiye Daire Ba�kanl���’nca 
verilen kü�at� bulunmaktad�r. Dolay�-
s�yla bu � rmam�z da kay�t alt�nda olup, 
hayat�n� kaybeden 11 çal��an� da sosyal 
güvenlik kapsam�ndad�r. Firma otomo-
tiv yan sanayi ürünleri imal etmekte 
ve a��rl�kl� olarak New Holland-Türk 
Traktör � rmas�na parça üretmektedir.”

�ki olayda da 
hiçbir kay�t d���l�k yoktur

 

Olay sonras� yap�lan haberde yer alan 
yanl�� ve üzücü ifadelerin iki � rmay� 
ve iki sanayi bölgesi yetkililerini de 
çok üzdü�ünü ve y�pratt���n� belirten 
Özdebir, “Ankara sanayi odas� ola-
rak y�llard�r ifade etti�imiz gibi, ka-
y�t d���l�k haks�z rekabet nedeniyle en 
çok bizlerin, kay�t alt�ndaki � rmalar�n 
problemidir. Y�llard�r bunu söylüyoruz 
ve söylemeye de devam edece�iz. “Ka-
y�t d��� patlad�” diye ifade edilen bu iki 
olayda da görüldü�ü gibi kay�t d���nda 

hiçbir �ey yoktur. Kay�t d���yla müca-
dele hepimizin görevidir. Ancak eksik 
bilgilerle � rmalar� zan alt�nda b�rakma-
ya kimsenin hakk� yoktur” dedi.

Bu olaylar� OSB’lere 
maletmek büyük insafs�zl�kt�r

Özdebir, kendilerini üzen di�er bir ko-
nunun da, ya�anan üzücü olaylar�n or-
ganize sanayi bölgerine kar�� bir linç 
kampanyas�na dönü�mesi oldu�unu 
söyledi. Özdebir �öyle devam etti: “Bu 
kazalar sadece organize sanayi bölge-
sinde yer alan � rmalarda de�il, her yer-
de meydana gelebilir. Geçmi�te çok sa-
y�da ya�anm�� talihsiz örnek de vard�r. 
Bir Y�ba Çar��s� yang�n�, Modern Çar�� 
hala unutulmad�. �stanbul’da Gebze’de, 
Tuzla’da ve Türkiye’nin her taraf�nda 
maalesef üzücü i� kazalar� meydana 
gelmektedir. Dolay�s�yla bunlar� orga-
nize sanayi bölgelerine maletmek bü-
yük insafs�zl�kt�r.” 

 ASO Ba�kan� Özdebir sözlerini 
�öyle noktalad�: “Hepimiz bu ülkede 
ya��yoruz. Öncelikle yapmam�z gere-
ken i�gücünün ve çal��ma ortam�n�n ni-
teli�ini yükseltmek olmal�d�r. Hem An-
kara Sanayi Odas� olarak bizler hem de 
bölge yönetimlerimiz bu konuda çaba 
göstermektedir.”

ASO OSB’lere sahip ç�kt�
 “Kay�td��� patlad�” haberlerine birinci a��zdan 
yalanlama. Ankara Sanayi Odas� Ba�kan� Nurettin 
Özdebir, Ostim OSB Ba�kan� Orhan Ayd�n ve �vedik 
OSB Ba�kan� Hasan Gültekin ile 3 �ubat 2011 
tarihinde meydan gelen iki ayr� kaza ile ilgili bas�n 
toplant�s� düzenledi.

Bor madenin var m�? Petrolün var 
m�? Alt�n�n var m�? - Var. 

“Toprak alt�nda kals�n. Ç�karma!”
“Mermerin var m�?” -Var. 
“Ç�kar ama hammadde olarak sat!”
“Akarsuyun var m�?” -Var 
“B�rak aks�n. Baraj yapma, çevreye 

zarar verme! Elektri�i d��ar�dan al.”
Meralar�n, yaylalar�n, verimli arazilerin 

var m�? -Var. 
“Kullanma. Tar�m ve hayvanc�l�kta itha-

latç� ol!”
“Uçak yap�m�nda kullan�lan en önemli 

girdi olan kompozitleri dahi üretebiliyor 
musun?” -Üretebiliyorum. 

“De�il uçak otomobil dahi yapma!” 
Denizinin yan�nda tarihi kal�nt�lar�n, tüm 

sporlara uygun do�an, karl� da�lar�n, yaz� 
serin yaylalar�n var m�? -Var. 

“Ucuz deniz turizmiyle yetin!” 

Genç i�gücün var m�? -Var. 
“E�itme, meslek sahibi yapma, ç�karlara 

alet et, kutupla�malar�n� sa�la, kullanma!”
Her cildi yüzlerce sayfa olan, onlarca 

cilde s��maz bu liste. Uzatt�kça uzar.... 
OST�M’de krize ra�men üretim patla-
d�… Konu�an, duyan, gören olmad�. 
OST�M’de krize ra�men istihdam pat-
lad�... Konu�an, duyan, gören olmad�. 
OST�M’de krize ra�men verimlilik pat-

lad�... Konu�an, duyan, gören olmad�. 
OST�M’de inovasyon patlad�... Konu�an, 
duyan, gören olmad�. OST�M’de yerli tek-
noloji geli�imi patlad�... Konu�an, duyan, 
gören olmad�. 

OST�M’de tüp patlad�. Herkes OST�M 
uzman� kesildi. OST�M’� kapatma kam-
panyalar� ba�lat�ld�. OST�M gibi bölgeler 
nedir? Kulland���m�z borumuz, petrolü-
müz, mermerimiz, yaylam�z, meram�z de-

mektir... Gelece�e umutla bakan e�itimli 
gencimiz demektir... Ekonominin gelece-
�ine yön veren önderler demektir...

Gelece�imiz olan onlarca sektörün üre-
tim yapt��� OST�M’de sadece savunma 
sanayine bakal�m: Savunma Sanayi Müs-
te�arl��� savunma sanayi girdi ürünlerinde 
yerli üretim yüzde 20’lere yakla�amay�nca 
2007 y�l�nda Strateji Plan� haz�rlad�. 5 
y�l�k stratejinin en önemli maddesi olarak, 
“Türkiye’de üretilen savunma sanayi 
ürünlerinde yüzde 50 oran�nda yerli ürün 
kullan�lacak. Bunu 2010 y�l�na kadar 
ba�armal�y�z” dedi. 2009’da yüzde 45.7 
oran� yakaland�, ithalat azald�. Sadece 
ithalat azalmad�, ihracat da artt�. Ba�ar� 
filminin ba�rollerinde ‘OST�M’ de vard�. 

“Listeyi uzatt�kça uzat�r�z.” dedik ya... 
“Savunma sanayinin parçalar�n� üretebi-

lir misin?” -Mühendislerim ve atölyelerim 
var. Tabiki üretirim. 

“Tüp patlam�� binlerce atölyenin birisin-
de. Üretme! ithal et...”

Bar�� Ferit PARLAK

OST�M
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K�sa ad� ANFED olan Ana-
dolu ��admlar� Federas-
yonu yetkilileri Ostim ve 

�vedik’teki i� kazalar� üzerine böl-
geye geçmi� olsun ziyareti yapt�-
lar

Ziyarette, öncelikle vefat eden i�-
çilere Allahtan rahmet, ailelerine 
de ba�sa�l��� ve sab�r dileyen yet-
kililer, bu gibi felaketlerden son-
ra bir araya gelip kenetlenmenin 
bizim milletimizin bir erdemi ve 
güzelli�i oldu�unu belirttiler.

 Bu noktadan sonra as�l önemli 
olan�n bir an önce yaralar� sarma-
ya çal��mak oldu�unu söyleyen 
ANFED yetkilileri, Özkanlar Hid-
rolik ve Netsan � rmalar�n�n bir an 
önce üretimlerine ba�lamalar� di-
le�inde bulundular. Bu gibi büyük 
ve önemli sanayi bölgelerine sahip 
ç�k�lmas� gerekti�inin vurguland�-
�� görü�mede �öyle denildi:

 “Her iki Organize Sanayi Böl-
gemizin Ankara’m�z ve sanayimiz 
için çok önemli bir görevi ifa et-
ti�i bir gerçektir. Teknik detaylar 
teknik heyetlerin görevidir, adli 
boyut ise zaten devam eden bir 
süreç oldu�u hepimizin malumu. 
Ancak ‘Bir musibet bin nasihat-
ten evlad�r’ prensibinden hareket-
le i� dünyas� olarak her birimizin 

bu musibetten kendimize bir ders 
ç�karmas� gerekti�i a�ikârd�r. Bu 
ac� günlerimizin tekrarlanmamas� 
ümidi ile ANFED, ASAD, AN-
K�SAD, HÜRS�AD ve S�S�AD 
olarak üzerimize dü�eni yapmaya 
haz�r oldu�umuzu belirtir, de�er-
li yöneticilerimize ve vefat eden 
karde�lerimizin ailelerine ba�sa�-
l��� ve yaral�lar�m�za geçmi� olsun 
dileklerimizi arz ediyoruz.”

 ASAD Ba�kan� �ahin Altunta� 
da OST�M de ölen vatanda�lar 
için Mevlid-i �erif okuttuklar�n� 
belirterek “Maddi ve manevi eli-
mizden geleni yapmaya haz�r�z” 
ifadelerini kulland�. OST�M OSB 
Ba�kan� Orhan Ayd�n, geçirilen 
bu zor günlerde verilen destek-

lerin kendileri için önemli ol-
du�unun alt�n� çizerek “Sizlerin 
deste�ini önemsiyorum. OST�M, 
Türkiye’nin önemli bir sanayi 
bölgesi. Savunma sanayinden sa�-
l�k sektörüne kadar birçok konuda 
önemli bir tedarikçiyiz. Firmalar�-
m�z dünyan�n birçok bölgesine ih-
racat gerçekle�tiriyor. �n�allah en 
k�sa zamanda yaralar�m�z� saraca-
��z” �eklinde konu�tu. Daha sonra 
ANFED Ba�kan� Do�an Kaynak, 
ASAD Ba�kan� �ahin Altunta�, 
ANKS�AD Ba�kan� Harun Akça, 
HÜRS�AD Ba�kan� Rahmi B�y�k 
ile S�S�AD Ba�kan� Hasan Toprak 
ve üyeler, bölgedeki � rma yetkili-
lerine geçmi� olsun ve ba�sa�l��� 
ziyaretinde bulundu.

Badireler ac� vermekle kalm�yor, kimi zaman 
da yak�n-uzak ki�i ve kurumlar�n asl�nda 
size gerçekte ne kadar yak�n ve uzak 

olduklar�n�n da parametresi oluyor.

Bölgemizde ve �vedik OSB’de ya�anan iki kaza 
bu anlamda bölge yöneticilerine, sanayicilere, 
çal��anlara; toplumun her kesimine birer ders 
verdi. 

Kimi yetkililer, yöneticiler, sivil toplum ad�na 
s�ca�� s�ca��na söz alanlar, kö�e yazanlar… 
Kazalar üzerinden üretim dünyas�na, Türk 
sanayicisine, giri�imcilere anla��lmas� zor bir güdü 
ile olmad�k suçlamalarda bulundular.

Sanayicileri, i�verenleri birer i�çi dü�man�, bölge 
yöneticilerini sorumsuz, bütün imalâthaneleri 
bomba yuvas� ilan ettiler! Sadece kendi 
vicdanlar�n�n s�zlad���n� zannettiler.

Ostim’i ve bir üretim sürecini ömründe bir kez 
bile görmemi� olanlara, hayat�nda bir çivi nas�l 
çak�l�r bilmeyenlere sözümüz yoktu da; Ostim’in 
içindekilere, yan�ba��ndakilere, KOB� dostu 
bilinenlere ne olmu�tu! Sözde siyaset ürettiler, 
sözde üyelerine �irin göründüler, sözde muhalefet 
ettiler, sözde emekçiye ve eme�e sahip ç�kt�lar! 

Yok karde�im!

Bu kafa ile ne gerçe�e inebilirsiniz, ne hakka-
hukuka ula�abilirsiniz, ne üretimi anlayabilirsiniz, 
ne de bu istikamette bir vizyona sahip olabilirsiniz! 
Bir pusuda av�n� gözleyen avc� gibi bekler; bir 
u�ursuzluk, bir kaza, bir musibet olsa da sald�rsak, 
istismar etsek diye f�rsat kollars�n�z. 

Beklemeye devam edin, ama sanayiciler, i� 
dünyas�, üreten insanlar ve gerçek OST�M dostlar� 
bunu unutmayacak!

Bu tarz�n�z ulusal sanayicinin, yerli üreticinin 
�evkini k�rmaktan, moralini bozmaktan ba�ka 
bir i�e yaramad�. Bir kaza üzerinden yayd���n�z 
bilgi kirlili�i ile Ostim’in fark�ndal�k olu�turma 
çabalar�n� sald�r� hedefi haline getirdiniz. 

Yerli üretim; yerli uçak, yerli helikopter, yerli 
sava� gemisi, yerli vagon, yerli otomobil diyen 
a��zlara t�kaç yapmak istediniz! 

Son tahlilde bu ruh hali ile itekledi�iniz vagonlar 
“zaten bu Türkler adam olmaz” propagandas� 
yapanlar�n dö�edi�i raylarda seyreder durur! 

Size hay�rl� yolculuklar!

OST�M’e gelince; bu ac� olaydan ald��� dersi 
de unutmadan, revizyonlar�n� yaparak yerli 
üretimi yüceltici, güç birli�ini özendirici, üniversite 
sanayi i�birli�ini kovalayan, mesleki e�itimi 
destekleyen, üyelerini her süreçte bilinçlendiren 
bir organizasyon olmaya devam edecektir.

“Rantiye” de�il, “�antiye” diyerek…

Editörden

Rantiye de�il, 
�antiye 
diyenlere…

Kemal ÇEKÜÇKemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr

ANFED’den OST�M ve 
�vedik’e ba�sa�l���

 Ostim ve �vedik’te meydana gelen patlamalar�n ard�ndan, 
Anadolu ��adamlar� Federasyonu (ANFED), her iki bölgeye 

destek vermek için taziye ziyaretinde bulundu. 

“Sanayi �ehitlerine” 
Allah’tan rahmet diliyoruz.

Ba��m�z sa�olsun… 
Geçmi� olsun…

Taziye ziyaretleri
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Ostim sizin için ne ifade ediyor?
Prof. Dr. R�za Ayhan 
(Gazi Üniversitesi Rektörü)
“Ostim, sanayinin temelidir. Ben 
Ostim’in kurulu�unu hat�rlar�m ve o 
dönemde “acaba olacak m� olmayacak 
m�” söylentilerini hep duydum. Ama 
Türkiye’nin çe�itli yerlerinden gelen, 
Ankara’da kendisini ispat etmeye 
gayret sarf eden küçük ve orta ölçek-
li i�letmeler Ostim’de Türkiye’nin 
gelece�ini in�a etmi�lerdir. Türk in-
san�n�n kendisine imkân verildi�inde 
sanayide ne noktalara gelebilece�ini, 
Ankara tam anadolunun ortas�nda ol-
mas�na ra�men ihracatta Türkiye’nin 
geli�mesinde ne tür bir pay alabile-
ce�ini ispatlam�� bir kurulu�tur. Ku-
rulu�undan bugüne belirli mesafeler 
katetmi�tir. Bundan sonra bir ivmeye 
daha ihtiyac� vard�r. E�er bu ivme 
yetkililerce de�erlendirilip Ostim’li 
sanayicilerin önü aç�l�rsa, bu i�letme-
ciler büyük sanayi kurulu�lar�n�n da 
öncüleri olurlar. Ankara buna lay�kt�r, 
altyap�s� buna yeterlidir. Ostim e�er 
bu modelle tekrar bir ivme sa�lanarak 
bundan sonraki a�amalarda destek-
lenme imkân� bulursa, öyle tahmin 
ediyorum tüm dünyaya yeni teknolo-

jiler ihraç edebilecek kapasiteye ula-
��r. Ostim‘in kendisine göre deste�e 
ihtiyac� var. Mesela Ar-Ge kurulu�-
lar�, Ostim’deki kurulu�lar küçük ve 
orta ölçekli i�letmeler oldu�u için 
Ar-Ge’ye yeterli bütçe ay�ram�yorlar, 
e�er bu Ar-Ge harcamalar�, yeni ürün-
ler sunma potansiyeli desteklenirse, 
çok daha iyi noktalara gelebilecekle-
rine ben inan�yorum. Ba�lang�çtaki 
kurulu� �artlar�n� ve bugün geldikleri 
yeri dü�ününce arada çok büyük me-
safeler oldu�unu görüyorum. E�er, 
yeni bir ivme kazand�rabilirlerse, 
yeni destekler temin edebilirlerse, 
bugünden çok daha büyük ba�ar�lara 
imza atarlar diye dü�ünüyorum.”

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

“Bizim 4 y�ll�k bir yak�n çal��ma arka-
da��m�z oldu Ostim. Bizim Ostim’le 
ilk temas�m�z, ö�rencilerimizin or-
ganize etti�i bir sempozyumla oldu. 
O sempozyuma Ostim Yönetim Ku-
rulu Ba�kan�m�z Orhan Bey de da-
vetliydi. Kendisi bir sunum yapt�. 
Ben de bir sunum yapt�m ve kendisi 
benden bu sunumumu Ostim’de de 
yapmam� istedi. O gün bugündür biz 
Ostim’deyiz. Orhan Bey ve çal��ma 
arkada�lar�yla çok yak�n bir dost-
luk, karde�lik düzeyinde bir sevgi 
ba�� olu�turduk. Bize Ostim’i tama-
men açt�lar. Ostim bizim aç�m�zdan 
bir aç�k hava laboratuar� oldu. Yani 
gerçekte bizim üniversitemizde hiç-
bir laboratuar kurmam�za gerek yok. 
Ostim’deki KOB�’lerimizle oraya 
giderek kafam�zdaki tüm modelleri, 
stratejik planlar� Ostim’de uygulaya-
biliyoruz. Bu tabi zaman içinde birbi-
rimizi tan�yarak, güven olu�mas�yla 
oldu. Biz de dedik ki, biz üniversite-
yiz, bilgi üretti�imizi iddia ediyoruz, 
onlar da bilgiye aç, bizim de kültürü-
müzden gelen bir söz var, kom�usu 
açken tok yatan bizden de�ildir. Bu 
yüzy�lda da açl�k tokluk sadece bir 
tas çorbadan ibaret de�il, bu yüzy�l-
da açl�k ve tokluk bilgidir dedik, var 
olan�n olmayana vermesi gerekir de-
dik ve bu söze aynen uyal�m diyerek 
biz sahaya indik. Ostim’de ye�eren 
bu kümele�me çal��malar� Ankara’ya 
yay�ld�, onlarca hocam�z sahaya inip 

KOB�’lerin k�lcal damarlar�nda do-
la�t�lar. O nedenle s�k s�k KOB� zi-
yareti yap�l�yor. Üniversitenin araç-
lar� Ostim-Çankaya aras�nda semt 
dolmu�u gibi çal���yor. Kobi’lerimizi 
biz sektörel bazda organize etmek is-
tedik. Tek ba�lar�na mali güçleri yok, 
bilgi düzeyleri yeterli de�il, mühendis 
çal��t�ram�yorlar, kendi ba�lar�na Ar-
Ge yapam�yorlar, kendi kalite ve test 
laboratuarlar� yok. Dolay�s�yla tek 
ba�lar�na çok zay�� ar. D�� dünyayla 
rekabet edemezler, ihracat yapam�-
yorlar. Biz bunlar� kümele�tirerek 
bir araya getirerek, güç birli�i yap�p, 
tek ba�lar�na hayal edemeyecekleri 
üretimleri hayal etmelerini sa�lamak 
için kümele�me stratejik modelini 
uygulamaya ba�lad�k. Onlara küme-
le�me kültürünü, hem i�birli�i yap�p 
hem rekabet gücünü artt�rma kültürü-
nü a��lad�k. Birlikte fuar organizas-
yonlar�na kat�ld�k. Özkanlar Makine 
ile de 2 proje yapt�k. Patlamadan 
sonraki her toplant�m�zda i�, i�çi ve 
i�yeri güvenli�i konular�n� ele ald�k 
ve almaya da devam edece�iz.”

Özcan Ülgener
(ORS�AD Yönetimi Kurulu Ba�kan�)

“Ostim Türk sanayinin deneyimli bir 
üretim bölgesi. Ankara’n�n çevre-
sinde olu�an tüm bölgelerin nerede 
ise ç�k�� yeridir. Anadolu Kaplan-
lar� dedi�imiz giri�imcilerin kendi 
imkânlar� ile kurdu�u ve sonradan 
OSB statüsü olan alan bir sanayi 
kentidir. Burada üniversite sanayi 
i�birli�i, tan�t�m, mesleki e�itim ve 
sektörel küme kurulu�lar� vard�r. O 
nedenle hepimizi üzen bir kaza vesi-
lesi ile OSB’leri, i�adamlar�n�, sana-
yicileri suçlamayal�m. Tabi ki kusu-
ru olanlar varsa her a�ama bu ara�-
t�r�l�r. Bu tür kazalarda sadece çal�-
�anlar de�il i�yeri sahipleri, � rmalar 
da ma�dur olur. Belki bu ac� olay-
dan ç�karaca��m�z dersler de vard�r. 
Örne�in KOB�’ler olarak i�çilerimi-
zi, i�yerlerimizi, üretim araçlar�m�z� 
sigortalatmal�y�z. Bölgemizde yok 
denecek kadar az olmas�na kar��n 
kay�t d��� istihdam yapmamal�y�z. 

�� güvenli�i ve sa�l��� konusunu 
çok ciddiye almal�y�z. Çünkü Allah 
korusun, bir kaza maddi manevi her 
�eyimizi silip süpürebilir. ORS�AD 
olarak biz derhal i� ve i� yeri güven-
li�i, sigorta gibi konularda üyeleri-
mizin bilgilendirilmesi ve bilinçlen-
dirilmesi için uzmanlar�n da kat�l�m� 
ile toplant�lar yapaca��z. Toplum 
olarak bu konuda donan�ml� olma-
m�z gerekti�i anla��lm��t�r.”

Behzat Zeydan
(Dizayn Makine)
“Ostim �u anda dünyan�n say�l� organize 
sanayi bölgelerinden biridir. Ostim’deki 
faaliyetler dünyan�n birçok organize sa-
nayi bölgesinde henüz ba�lamad� bile. 
Biz i�in idraki içindeyiz. Yönetimimiz, 
burada çal��an sanayiciler, i� adamlar�, 
i�i üst seviyede ele alm�� durumdalar. 
Kümeleneme faaliyetlerimiz bunun en 
bariz göstergesidir. �u anda Ostim’de 4 
kümelenme faaliyetimiz var. Bunlar ye-

nilenebilir enerji, ki güncel bir konu, i� 
ve i� makineleri, medikal ve savunma-
havac�l�k yan sanayi kümelenmeleridir. 
Biz Dizayn Makine ve Mühendislik 
olarak savunma ve havac�l�k yan sanayi 
kümelenmesinin yürütme kurulu üye-
siyiz. 70 üyemiz var. �u anda Ostim’de 
çok güzel faaliyetler içindeyiz. Bu son 
kazadan dolay� da yanl�� yorumlar bizi 
epeyce üzdü. Ama sonuç ortaya ç�k�nca 
art dü�üncesi olanlar ve ya de�i�ik hesab� 
olan insanlar herhalde bundan sonra bir 
olay kar��s�nda daha ölçülü konu�urlar 

diye dü�ünüyorum. Biz �SO 9000 kalite 
yönetim sistemi ile i� yap�yoruz, yani her 
�ey kontrol alt�nda. Kulland���m�z tüpler, 
operatörlerimizin serti� kasyon i�lemleri, 
her �ey dört dörtlük yürüyor. Biz o ted-
birleri alm�� durumday�z. Mesela bir tüp 
atölyemize geldi�i andan itibaren uzman 
ki�i taraf�ndan kontrolü yap�larak ba�-
lant�s� gerçekle�tiriliyor. Köpükle testle-
ri yap�larak s�zd�rmazl���ndan tam emin 
olunduktan sonra kullan�lmaya ba�lan�-
yor. Tüm bu tedbirleri al�yoruz.”

Sinan Aygün 
(ATO Ba�kan�)

“Ostim bizim tek kelimeyle gurur kay-
na��m�z, övünç kayna��m�z. Aç�l�m� 
Ortado�u Sanayi Merkezidir ve ger-
çekten Ortado�u’da bu kadar büyük 
kapsaml�, bu kadar derli toplu, bu kadar 
çe�itli ürünlerin bir arada yap�ld��� ba�-
ka bir sanayi sitesi de yok. Ostim’de 
ne üretiliyor diye sormay�n, ne üretil-
miyor diye sorun, çünkü Ostim’de her 
�ey üretiliyor. Bu kadar kesin konu-
�uyorum. Orada binlerce sanayi tesi-
si, binlerce atölyemiz var. Geçen gün 
Ostim’e gittim Airbus’�n kap� mente-

�eleri Ostim’de üretiliyor. Hem sana-
yi, hem istihdam, hem üretim, hem de 
Türkiye’nin büyümesine katk�s� anla-
m�nda Ostim bizim onurumuz, guru-
rumuz.”
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Hamdi Tav�an
(D�G�TECH)

“Ostim’i 1987 y�l�ndan beri tan�yorum, 
henüz daha yeni yap�lan�yordu. Zaman 
içinde çok evrim geçirdi. Özellikle sa-
vunma sanayi �irketlerinin bu yak�n-
larda olmas�, onlar�n getirdi�i i�ler ve 
istekleri baya�� zorlat�c� nitelikteydi. 
Buradaki �irketler de kendilerini buna 
ayak uydurmak zorunda hissettiler ve 
zaman içinde gerçekten çok büyük 
ad�mlar att�lar. Ben �una inan�yorum, 
zaman içinde bir foto�raf�n� al�yorsu-
nuz �irketlerin ve kafan�za öyle yer-
le�iyor. Asl�nda 3 ay sonra bir daha 
gelmelisiniz, 1 sene sonra bir daha gel-
melisiniz. Çünkü bir anda çok büyük 
yenilikler ve geli�meler görebiliyorsu-
nuz. Bu yüzden kestirip atmamak ge-
rekir. En önemli �ey bütün üreticilerin 
yan yana olmas�. Çok çe�itli ve kendi 
sektörlerinde oldukça uzmanla�m�� 
�irketlerin olmas� gerçekten çok bü-
yük avantaj. Özellikle bizim �irketle-
rimiz gibi �irketler için. Çünkü özgün 
ürün yapt���n�z zaman bütün hepsinin 
s�f�rdan tasarlanmas� laz�m, onlar�n da 

yapt�r�lmas� laz�m. Siz böyle bir �ey 
yaparken, bu büyüklükteki bir makine 
parkurunu bo� tutamazs�n�z. ��te bu se-
beple Ostim çok çok önemli bizim için. 
Asl�nda sava�taki askerlerden birkaç�-
n� �ehit verdik diye dü�ünüyorum ama 
bu kay�plar sava�� kaybettik anlam�na 
gelmemeli. Neden sava� diyeceksiniz, 
bugünkü dünya ortam�nda yapt���m�z 
asl�nda bir sava�. Olay yeri bize çok 
yak�n, merdiven alt� dedikleri yere gel-
sin bir baks�nlar. Burada tabiî ki insan 
faktörü var ve bu yüzden bu patlamalar 
oldu muhtemelen ama bunu herkese 
mal etmek ve buradaki çal��malar�n da 
üstüne silgi çekmek çok do�ru de�il. 
�nsanlar bilmeden, ara�t�rmadan � kir 
sahibi oluyorlar.”

Hüseyin Kutsi Tuncay
(OSBDER Ba�kan�)

“Türkiye’de Organize Sanayi Böl-
gelerinin 50 y�ll�k bir geçmi�i var, 
ya�anan bu 2 olayla OSB’leri kötü-
lemek, varl�klar�n� reddetmek do�ru 
de�il. Küçük sanayi sitelerinden olu-
�an Islah OSB’lerde birtak�m yap�-
sal bozukluklar�n oldu�u bir gerçek 
ama bunu bugünle s�n�rlamak do�ru 
de�il. Bu geçmi�ten beri süregelen 
bir yap�sal bozukluk. Ostim ve �ve-
dik küçük sanayi sitelerinden olu�an 
OSB’lerdir. Karma yap�lardan olu�-
tu�u için her alanda çal��an i�letme-
ler vard�r. Tur�ucu da vard�r, tinerci 
de vard�r, banka da vard�r, küçük 
bir atölye de vard�r. Bu Türkiye’nin 
birçok yerinde böyledir. O dönem-
de bu yap�lar�n kurulu�lar�na o dö-
nemin belediyeleri karar vermi�tir. 
OSB’leri bu üzücü olayla de�erlen-
dirmek çok hatal� bir davran�� olur. 
Olay�n ya�and��� i�letmelerin OSB 
yönetimince verilmesi gereken tüm 
belgeleri ve izinleri tamd�r. Zaten 
bu ruhsatlar olmadan o i�letme OSB 
yönetiminden hizmet alamaz, elekt-

rik, do�algaz, su gibi tüm hizmetleri 
OSB yönetimi sa�lar ve bu noktada 
o � rman�n OSB taraf�ndan verilmesi 
gereken tüm izinlerini alm�� olmas� 
gerekmektedir. OSB yönetiminin 
orada kaçak i�çi çal��t�r�l�p çal��t�r�l-
mad���n� denetleme yetkisi yoktur. 
�mar planlar�nda hata varsa, kaçak 
yap�la�ma varsa, çekme mesafeleri 
do�ru de�ilse, in�aat projelerinde 
hata varsa bu konular OSB yöne-
timlerini ilgilendirir. Ki bu iki kaza-
da da bu denetimlerin herhangi bir 
etkisi yoktur. Bu bir i� kazas�d�r ve 
her i�letmede ortaya ç�kmas� muh-
temeldir.”

Kayhan Kayan
(EMD Medikal – EMD Savunma)

“Ben çok eski bir Ostimli’yim, 
1989’dan beri Ostim’deyim. Bura-
da, özellikle ba�kan�m�z Say�n Orhan 
Ayd�n’�n icraatlar�yla ba�layan çok 
ciddi de�i�iklikler oldu. Daha önceden 
çok iyi bir yer de�ildi Ostim. Kendisinin 
çabalar�yla çok ciddi at�l�mlar yap�ld�. 
Özellikle bu kümelenmeler Ostim’in 
çehresini de�i�tirdi diyebilirim. Burada 
daha ciddi uluslar aras� ihracat yapan, 
ithalat yapan birçok � rmam�z olu�tu. 
Daha da güzel �eyler olacak diye dü-
�ünüyoruz. Tabi ki bu da imkânlarla s�-
n�rl�. �lk kazan�n oldu�u � rmaya yak�n 
bir mesafedeyiz. Firmay� da tan�yoruz, 
çok ciddi bir � rmayd�, kalburüstü bir 

� rmayd�, ihracat yapan bir � rmayd�. 
Bu kadar ciddi bir � rman�n böyle bir 
olayla kar��la�mas� bizi üzdü tabi ki. 
��çi sa�l���na ve güvenli�ine de çok 
önem veren � rmalar böyle bir durumla 
kar��la��nca çok �a��r�yorsunuz. Ostim 
olarak ayn� ailenin bir parças�y�z. �n-
�allah tekrarlamaz, el birli�iyle gerekli 
tedbirleri alabiliriz.”

Sanayi bölgelerinde asl�nda 
hemen her gün kazalar 
ya�anmakta. Bu kazalar�n 

ço�u küçük oldu�undan, yara 
al�nmadan veya hafif yaralanmalarla 
geçi�tirildi�inden lokal kalmakta ve 
kay�tlara geçmeden unutulmakta.  
Oysa bir kaza ne kadar küçük 
olursa olsun kazad�r ve daha büyük 
kazalar�n yolunu açma potansiyeli 
vard�r. Bu nedenle ilk yap�lmas� 
gereken i�lerden birisi, ne kadar 
küçük olursa olsun tüm kazalar�n 
istatistiklere geçmesi ve tüm 
kazalar�n analizlerinin yap�lmas� 
için sistematik olu�turulmas�d�r. 
Geli�mi� ülkelerde kaza istatistikleri 
gelecekteki kazalar�n önlenmesi için 
en önemli veri kayna��d�r.
 �� güvenli�i ile ilgili yasa ve 
yönetmeliklerimizde önemli 
yetersizlikler yoktur. Sorun yasa 
ve yönetmeliklerin uygulanmas� 
ile ilgilidir. Bu konuda ba�ta 
yöneticiler ve i�verenler olmak üzere 
tüm çal��anlar�n duyarl�klar�n�n 
art�r�lmas�, bir sivil savunma 
mant��� ile konuyla ilgili e�itim ve 
bilinçlendirme çal��malar�n�n sürekli 
hale getirilmesi gerekmektedir. 

Kamunun ilgili kurumlar�n�n 
denetimleri de önemlidir. Ancak 
yeterli e�itim ve bilinçlendirmenin 
olmad��� yerde, denetimler tek 
ba��na anlams�z kalmaktad�r. 

 Sorunun çözümü için en do�ru 
yol ya�anan� unutmamak ve bir 
daha ya�anmamas� için gereken 
her �eyi yapmakt�r. Bu tür kazalar� 
bir daha ya�amamak için yeni 
yasalara veya yönetmeliklere ihtiyaç 
yoktur. �htiyaç duyulan tek �ey yasa 
ve yönetmelikleri taviz vermeden 
uygulamak ve süreçleri do�ru 
yönetmektir. 

 Birbirinden farkl� i�ler yapan 
binlerce i�yerinin yer ald��� karma��k 
sanayi bölgelerinin bugüne kadar 
oldu�undan daha farkl� yönetilmesi 
gerekir. Bu tür bölgelerde 
yönetimler hem yetkilerini hem de 
sorumluluklar�n� tabana yaymal� ve 
bölgede yer alan herkesi yönetim 
süreçlerine katabilmenin, dolay�s�yla 
da mümkün oldu�unca çok ki�inin 
sorumluluk almas�n�n yollar�n� 
aramal� ve bulmal�d�rlar.

acinar@
etik.com

.trAtilla ÇINAR
Makina Mühendisi

OST�M’deki Patlamal� 
Kazalar Üzerine
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TEPAV’�n düzenledi�i 5. Böl-
gesel Kalk�nma ve Yöneti�im 
Sempozyumu’nda Türkiye’nin 

sanayi politikas� ve bölgesel kalk�nma 
sorunlar� tart���ld�.

TEPAV’�n bu y�l 5.’sini düzenledi�i 
Bölgesel Kalk�nma ve Yöneti�im Sem-
pozyumu, 27-28 Ocak tarihleri aras�nda 
TEPAV binas�nda gerçekle�tirildi. Bu 
y�lki konusu “Sanayi Politikas�n�n Yö-
neti�imi” olarak belirlenen sempozyu-
ma birçok üniversiteden akademisyen-
ler ve kamu kurumlar�ndan uzmanlar 
kat�ld�. 

Sempozyumun aç�l�� konu�mas�n� ya-
pan TEPAV direktörü Prof. Dr. Güven 
Sak, 5 y�l önce ba�latt�klar� sempoz-
yumun her y�l artan bir ilgiyle devam 
etmesinden duydu�u mutlulu�u aktara-
rak sözlerine ba�lad�. Bölgesel kalk�n-
ma konusunda kalk�nma ajanslar�n� bir 
“devrim” olarak nitelendiren Sak, “As-
l�nda bölgesel kalk�nma ajanslar�n� tam 
olarak nas�l kullanmam�z gerekti�ini 
kuranlar da, biz de bilemiyoruz henüz. 

Ajanslar hakk�nda seçim dönemlerin-
de para da��tman�n yöntemlerinden bir 
tanesi oldu�unu söyleyenler olsa da 
ben o kanaatte de�ilim. Çünkü bence 
zamanla bu arac� kullanmay� ö�rene-
ce�iz. Ajanslarda çal��an genç arkada�-
lardaki heyecan� da görünce, sürecin 
do�ru yolda ilerledi�ine olan inanc�m 
artmaktad�r” dedi. Bölgesel kalk�nma 
ajanslar�n�n yerel ile genel aras�ndaki 
ba�� kurmak konusunda son derece fay-
dal� olaca��na inand���n� belirten Sak, 
bu konuda sadece biraz zaman ihtiyaç 
duyuldu�unu belirtti.

Küçükkiremitçi:
Strateji yetersiz

Sempozyumda söz alan Türkiye Kal-
k�nma Bankas�’ndan Oktay Küçük-
kiremitçi, aç�klanan Sanayi Strateji 
Belgesi’nin yetersiz oldu�u alanlara 
dikkat çekerek, Türkiye’nin d��a ba��m-
l�l���n�n nas�l azalt�laca��yla ilgili net bir 
�ey olmad���n� söyledi. “�hracata dayal� 
bir sanayile�me politikas� neticesinde 
rekabet gücü kazanmaya çal���yorsak 

ve belirledi�imiz sektörler de bunlarsa, 
biz yine tekstil ihraç eden, tekstil ihraç 
etmek için de tekstil makinesi ithal eden 
bir ülke olmak zorunda kal�r�z” diyen 
Küçükkiremitçi, bu sektörler baz�nda 
bakt���m�zda d�� ticaretimizin fazla ve-
rece�ini savundu.

Yavan: Yat�r�mlar�n gerçekle�me 
oran� do�uya gidildikçe dü�üyor

Ankara Üniversitesi’nden Yrd. Doç. 
Dr. Nuri Yavan da, konu ile ilgili yapt��� 
istatistiksel çal��malar� sundu�u konu�-
mas�na, te�vik konusunun art�k ulusal 
de�il uluslararas� bir mesele oldu�una 
dikkate çekerek ba�lad�. Art�k ülkele-
rin yabanc� yat�r�mlar� çekebilmek için 
de farkl� te�vik yöntemleri uygulad���n� 
belirten Yavan, bu rekabetin en fazla 
kurumlar vergisi oran� konusunda ya-
�and���n� söyledi. Türkiye’de verilen 
te�viklerin ne kadar�n�n gerçekle�ti�i 
konusuna da de�inen Yavan, Türkiye’de 
verilen te�viklerin %60’�n�n gerçekle�ti-

�ini, %20-25’inin ise hiç gerçekle�medi-
�ini söyledi ve �öyle devam etti:

“Yat�r�mlar�n gerçekle�mesinde böl-
gesel da��l�ma bakt���m�z zaman, bat�-
dan do�uya do�ru gerçekle�me oran�n�n 
dü�tü�ünü, yani bat�ya verdi�imiz te�-
viklerin büyük ölçüde gerçekle�irken, 
do�uya do�ru gitti�imizde verilen te�-
viklerin çok az bir k�sm�n�n yat�r�ma dö-
nü�tü�ünü görüyoruz. Bölgesel olarak 
en çok te�vik alan bölgemiz de Marmara 
bölgesidir. Marmara Bölgesini Ege ve 
�ç Anadolu Bölgesi takip etmektedir. 
Bu tabloya göre, Türkiye’de sanayinin 
da��l�m� ile te�viklerin da�l�m� aras�nda 
büyük bir paralellik oldu�unu söyleme-
miz mümkün.”

Bilgin: “AB ve DTÖ kurallar� 
belirleyici çerçevedir.”

Hazine Müste�arl��� ad�na sempoz-
yuma kat�lan Müste�ar Yard�mc�s� Fe-
ridun Bilgin de, te�vik sistemiyle ilgili 
eksik noktalar� tamamlamak için ça-
l��malar� sürdürdüklerini belirtti. Te�-
viklerin da��t�m kriterleri konusuna da 

de�inen Bilgin, “Te�vikleri verirken 
k�s�tlay�c� bir çerçevemiz var. Yani biz 
hem Dünya Ticaret Örgütü’ne tam üye 
oldu�umuz için, hem Avrupa Birli�i 
ile yürüttü�ümüz müzakereler, hem de 
Gümrük Birli�i anla�mas�n�n bir gere�i 
olarak, te�viklerimizin Avrupa Mev-
zuat�na tam uyumunu sa�lamak duru-
munda olan bir ülkeyiz. Dolay�s�yla bu 
kriterler bizim için çok tan�mlay�c�d�r” 
dedi. Bölgesel te�viklerin belirlenmesi 
konusunda 2001 y�l� sosyoekonomik 
geli�mi�lik endeksinin kullan�lmas�na 
getirilen ele�tirilere de, elde daha yeni 
bir istatistik çal��mas� olmad���n� be-
lirterek cevap veren Bilgin, ilçe bazl� 
te�vik sistemine geçilmesi durumunda, 
yat�r�mc�n�n Orta Anadolu’nun do�u-
suna yönlendirilemeyece�ini söyledi.

Ayd�n: Türkiye’nin bir 
sanayi stratejisine ihtiyac� var

Sempozyumda OST�M Yönetim Kuru-
lu Ba�kan� Orhan Ayd�n da, Türkiye’nin 
sanayile�me sorununa ili�kin görü�leri-
ni aktard�. Cumhuriyet y�llar�ndan beri 
Türkiye’nin, devlet eliyle yap�lan ina-
n�lmaz bir sanayile�me hamlesi içinde 
oldu�unu, fakat son y�llarda devletin bu 
alandan tamamen elini çekti�ini söyle-
yen Ayd�n, hiçbir plan�n ve stratejinin 
olmad���, b�rak�n�z yaps�nlar, b�rak�n�z 
geçsinler politikas�n�n hakim oldu�u bir 
dönemin ya�anmaya ba�lad���n� söyledi. 
Bu durumun Türkiye’yi rekabet edeme-
yen ve sadece pazar olmaya mahkum bir 
ülke haline getirdi�ini belirten Ayd�n 
�öyle devam etti: “�imdi bu noktada 
devletin, eskisi kadar devletçi olmayan 
ama bu kadar da serbest piyasa ekono-
misinin olmad��� bir strateji belirlemesi 
laz�m. Bu stratejiler �u anda yap�l�yor 
gibi gözükse de gerçeklere dayanm�yor. 
Sanayi stratejimiz toplu bir bak�� içermi-
yor. Mesela, Türkiye yerli otomobilini 
yapabilir mi sorusu tart���l�yor son gün-
lerde. Bu stratejilerin hiçbirisi bize yerli 
otomobili ürettirmez. Yabanc� sermaye-
nin eline bakarak yerli otomobil üretme 
politikas� bizi hiçbir yere götürmez. 
Yerli otomobil üretme noktas�nda bizim 
birçok strateji üretmemiz ve kamunun da 
mutlaka i�in içine girmesi gerekiyor.”

Günümüzde potansiyelimiz oldu�u 
halde otomobilimizi, enerji santralimi-
zi, rayl� ta��tlar�m�z� üretemedi�imizin 
alt�n� çizen Ayd�n, bu noktada stratejik 
planlaman�n ve kurumlar aras� i�birli-
�inin öneminin ortaya ç�kt���n� söyle-

di. Ayd�n, kamunun, üniversitelerin, 
TÜB�TAK’�n ve kalk�nma ajanslar�n�n 
topyekün bu stratejiler do�rultusunda 
harekete geçti�i taktirde ba�ar�l� oluna-
bilece�ini savundu.

�kinci gün OSB ve Küme 
konular� tart���ld�

Sempozyumun 2. gününde gerçekle�-
tirilen “Bölgesel Sanayi Politikas� Arac� 
Olarak Özel Ekonomik Bölgeler” ba�-
l�kl� oturumda, TEPAV Ekonomi Poli-
tikalar� Analisti Esen Ça�lar, Organize 
Sanayi Bölgeleri’ne yönelik bir sunum 
yapt�. OSB’lerin art�k çok daha entegre 
ve karma yap�lar haline geldi�ini söy-
leyen Ça�lar, OSB’lerin 40 y�l boyun-
ca kanun olmadan faaliyet gösterdi�ini 
ve �u anda da yasal düzenlemelerine 
devam edildi�ini ve te�viklerin s�f�r-
land���n� belirtti. Art�k neredeyse her 
ilde bir OSB oldu�unu belirten Ça�lar, 
OSB’lerin etkileri konusunda elde çok 
fazla veri bulunmad���n� söyledi.

“Kümelenme Politikas� ve Yöneti-
�im” konulu son oturumda konu�an 
Birle�mi� Milletler Kalk�nma Program� 
Program Uzman� ve Dan��man� Murat 
Gürsoy, kümelenme konusunda süren 
kavram karma�as�ndan bahsetti. Gürsoy 
devletin kümelere ili�kin pozisyonunun 
merak edildi�ini ve küme dostu destek-
lere ihtiyaç duyuldu�unu söyledi.

Sempozyumun sonunda genel bir 
de�erlendirme ile kapan�� konu�ma-
s�n� yapan TEPAV Yöneti�im Etütleri 
Direktörü Emin Dedeo�lu, kamunun 
art�k kalk�nmay� do�rudan te�vik eden 
aktör rolünden di�er aktörleri bu konu-
da te�vik edici rol üstlenen bir noktaya 
geçti�ini, ancak bunu nas�l yapaca��n� 
pek de bilemedi�ini söyledi. Dedeo�lu, 
bu noktada devletin elinde te�vikler, 
özel bölgeler, kümelenme politikas� 
gibi birtak�m araçlar�n bulundu�una 
dikkat çekti.   

TEPAV’�n düzenledi�i 5. Bölgesel Kalk�nma ve Yöneti�im 
Sempozyumu’nda Türkiye’nin sanayi politikas� ve 

bölgesel kalk�nma sorunlar� tart���ld�.

“Bölgesel Kalk�nma Stratejileri” masaya yat�r�ld�
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Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat 
Ergün Sanayi üretimi endeksinin 
hem ayl�k hem de y�ll�k ortalama 

baz�nda endeks tarihinin rekorlar�n� 
k�rd���n� vurgulad�. Sanayi üretim 
endeksinde y�l�n son çeyre�indeki 
yüzde 12.1’lik, y�ll�k bazda ise 
yüzde 13.1’lik art��lar�n, milli gelire 
güçlü bir destek verece�ini net bir 
�ekilde ortaya koydu�unu belirten 
Ergün, y�l�n son çeyre�ine ili�kin 
büyüme tahminlerinin bir kere daha 
revize edilece�ini kaydetti. Bakan 
Ergün, Orta Vadeli Program’da 
yüzde 6.8 olarak yer verilen 2010 
büyüme tahmininin art�k yüzde 7-8 
aral���na yerle�ti�inin alt�n� çizdi. 
Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat 
Ergün, yapt��� yaz�l� aç�klamada 
Aral�k ay� Sanayi Üretim Endeksini 
de�erlendirdi. Aç�klamas�nda sanayi 
üretim endeksinin, bir önceki y�l�n 
ayn� ay�na göre piyasa beklentilerinin 
oldukça üzerinde yüzde 16.9 puan 
artarken, bir önceki aya göre de 
yüzde 16.8 artarak 136.4 seviyesinde 
gerçekle�ti�ini vurgulayan Bakan 
Ergün, “Böylece hem ayl�k hem de 
y�ll�k ortalama baz�nda endeks tarihinin 

rekorlar� k�r�lm��t�r. 
Ayr�ca mevsim ve 
takvim etkisinden 
ar�nd�r�lm�� seride 
görülen ayl�k yüzde 
5.7’lik de�i�im de 
sanayi üretiminde 
ayl�k bazda görülen 
en büyük art��� 
temsil etmektedir. 
�malat sanayinde 
görülen y�ll�k bazdaki 
yüzde 18.9’luk art�� 
ise ayr�ca dikkat 
çekmektedir” dedi.

“Sanayi üretimi yükseli� 
dönemine devam etti”

Öncü göstergelerin sanayi üretiminde 
y�l�n son çeyre�inde güçlü bir performans 
görülece�ine i�aret etti�ini vurgulayan 
Bakan Ergün, sanayi üretiminin, küresel 
krizin ard�ndan girdi�i yükseli� dönemine 
devam etti�ini gösterdi�ini ifade etti. 
Geçti�imiz günlerde aç�klanan Aral�k ay� 
kapasite kullan�m oran�, reel kesim güven 
endeksi, d�� ticaret verileri ve bankac�l�k 
verilerinin ard�ndan, bugün aç�klanan 
Aral�k ay� sanayi üretim endeksi ile birlikte, 
2010 y�l�n�n geneline ve son çeyre�ine 
ili�kin resim de netle�meye ba�lad���n� 
belirten Ergün �u noktalara dikkat çekti: 
“2009 y�l� verilerine göre sanayi sektörü 
milli gelirin yakla��k yüzde 26’s�n� 
olu�turmaktad�r. Dolay�s�yla sanayi üretim 
endeksinde y�l�n son çeyre�indeki yüzde 
12.1’lik, y�ll�k bazda ise yüzde 13.1’lik 
art��lar, sanayi üretiminin son çeyrekte ve 
2010 y�l� genelinde milli gelire güçlü bir 
destek verece�ini net bir �ekilde ortaya 
koyuyor. Buna paralel olarak, y�l�n son 
çeyre�ine ili�kin büyüme tahminlerinin bir 
kere daha revize edilece�ini dü�ünüyorum. 
Nitekim, y�l ba��nda yüzde 3-4 aral���nda 

seyreden, Orta Vadeli Program’da ise 
yüzde 6.8 olarak yer verilen 2010 büyüme 
tahminleri, �imdi art�k yüzde 7-8 aral���na 
yerle�mi�tir.”

“Türkiye krizden önceki 
seviyeleri a�maya ba�lad�”

Bakan Ergün, Aral�k ay� sanayi üretim 
endeksi, kapasite kullan�m oran�, enerji 
tüketimi, ihracat rakam� gibi verilerin 
ve di�er öncü göstergelerin, y�l�n son 
ay�n� da ba�ar� ile tamamland���n� ve 
Türkiye’nin üretime dayal� büyüme süre-
cinin önümüzdeki dönemde de istikrarl� 

ve emin ad�mlarla devam edece�ini gös-
terdi�ini kaydetti. Bakan Ergün, “Tür-
kiye, art�k küresel kriz öncesi seviyeleri 
yakalam�� ve hatta a�maya ba�lam��t�r. 
Mesela Aral�k ay� verisiyle birlikte sa-
nayi üretim endeksi, hem ayl�k hem de 
y�ll�k bazda endeks tarihinin en yüksek 
seviyesine ula�m��t�r. Bu geli�meler, kü-
resel krizi ne kadar iyi yönetti�imizin ve 
krizden güçlenerek ç�kt���m�z�n da bir 
kan�t�d�r. Sanayi sektörünün ula�t�rma, 
depolama, ticaret gibi birçok sektörün 
de tetikleyicisi oldu�unu dü�ünürsek, 
reel ekonomiyi çok daha iyi günlerin 
bekledi�ini söyleyebiliriz” dedi.

2010 büyüme tahmini %7-8 aral���na yerle�ti

Ülkemizdeki tüm taraflar�n (devlet, 
i�çi, i�veren) lehine olan “k�dem 
tazminat�” ortak akl�m�z�n yetersizli�i 

sonucu di�er konular gibi nimetken külfet 
haline dönü�mü�tür. Ülkemizin yönetici 
akl�, nimetleri külfetle�tirmede çok mahir. 
�irketlerimizin ve devletimizin toplam k�dem 
tazminat� yükünün bu gün itibariyle ne oldu-
�unu bilemiyorum Kaynaklarda da bu yönde 
yap�lm�� bir çal��maya rastlamad�m. Benim 
hesaplamalar�ma göre kamu ve özelin k�dem 
tazminat� yükü 70 milyar TL civar�nda olabilir 
(11 milyon çal��an, ortalama 10 y�l k�dem ve 
asgari ücretle çarp�m�). Bunun 1/3’ü kamuya 
ait. 70 milyarl�k potansiyel kayna��n kim-
seye faydas� yok ama her kesimin üzerinde 
Demoklesin k�l�c� gibi duruyor. Konuyla ilgili 
mevzuat taraflar�n hiç birini memnun etmez 
durumda. Nas�l bir düzenleme konuyu külfet-
ten nimete dönü�türebilir?
Yap�lacak düzenlemenin ana fikri çal��anlar�n 
bu düzenlemeden her durumda karl� ç�kma-
lar�d�r. Yap�lacak düzenlemede �irketlerimizin 
maliyeti ve likiditesinde sorun ç�kmamal�, 
i�çinin i�verene ba�l�l���nda istismar kapal� 
olmal�d�r. Kamu da yap�lacak düzenleme ile 
mutlaka kar elde etmelidir. �öyle bir düzen-
lemenin herkesin lehine olaca��n� dü�ünüyo-
rum. Kamuda çal��an 3 milyon ki�iyi kapsam 
d��� b�rak�rsak mevcut 8 milyon ki�i için y�lda 
yakla��k 5 milyar para birikecektir. 

K�dem Tazminat� fonu kurulmal�d�r.1. 
�irketlerimiz her ay düzenli olarak bu 2. 

fona ayl�k baza denk gelen miktar� yat�rma-
l�lar.

�irketlerin yat�rd��� tutar, istihdam etti�i 3. 
i�çi say�s�na göre katsay�l� olarak Kurumlar/
Gelir vergisinden mahsup edilmelidir. Ör-
ne�in 50 i�çiye kadar çal��t�ranlar ödedikleri 
k�dem tazminat�n�n 3 kat�n� gider yazabilme-
liler. 100.-TL k�dem tazminat� fona yatt�ysa 
300.-TL gider yazabilmeliler. 50 ila 250 
aras�nda i�çi çal��t�ranlar 4 kat�n� 250’nin 
üzerinde i�çi çal��t�ranlar ise 5 kat�n� gider 
yazabilmeliler.

�hracatç� �irketlerin k�dem tazminat� öde-4. 

meleri 6 kat gider yazabilmeliler.
Fona yat�r�lan paran�n �irketlerimizin likit 5. 

dengesini bozmamas� için çal��anlarda gelir 
vergisi her dilimde 5 puan geri çekilmelidir.

Fona yat�r�lan paralar�n1/3’ü kamu-6. 
nun genel borçlanmas�nda de�il, TOK�, 
kara ve demir yolu, liman, enerji, kentsel 
dönü�üm vb proje bazl� yat�r�mlar�nda 
kullan�lmal�d�r.1/3’ü �irketlerimizin borsaya 
aç�lmas�nda kullan�lmal�d�r. Bu �irketlerin 
enerji, bankalar, kiralama �irketleri, Telekom 
gibi temel madde üreten Kobilere kredi 
imkân�n� artt�ran �irketlerin hisse senedi al�-
m�nda kullan�lmal�d�r. Bakiye 1/3’ü de tüketi-
ci ve giri�imci finansman�nda kullan�lmal�d�r. 
Konut almak, uzun vadeli makineler almak 
vb. i�lere ayr�lmal�d�r.

��verenin r�zas� d���nda i�ten ayr�lmalar 7. 
durumunda i�verene ayn� kalitede i�çi trans-
fer etmek ya da yeti�tirmek için fondan des-
tek verilmelidir.

Biriken fonla birlikte kamu yapaca�� 8. 
yat�r�mlar için çok uzun vadeli ve TL kayna�a 
kavu�mu� olacakt�r. Biriken bu fon sayesinde 
faizler uzun vadelerde de dü�ecek, kamunun 
y�ll�k 45 milyar faiz ödemesi en az yar� yar�ya 
azalacakt�r. Böylece kamu kurumlar vergi-
sinden kaybetti�i geliri faiz ödemelerinden 
kurtularak kar��lam�� olacakt�r.

Biriken fon sayesinde �irketlerimiz ucuz 9. 
kredi kullanabilecek, y�ll�k 50 milyar olan 
faiz giderleri en az yar� yar�ya dü�ecektir. Bu 
�ekilde likidite kay�plar� faiz ödemelerindeki 
azalma ile dengelenmi� olacakt�r. Ayr�ca 
borsaya aç�lmalar� durumunda borsadan TL 
kaynakl� talep bulabilecekler ve faiz ödeme-
lerini tamamen s�f�rlayacaklard�r. Öz varl�k 
bularak i�lerini büyütebileceklerdir.

Tüketiciler en temel ihtiyaçlar� olan ko-10. 
nuta son derece uzun vadeli ve s�f�ra yak�n 
faizlerle sahip olabileceklerdir. Giri�imciler i� 
yapmak için gerekli ekipmanlar�n� faizsiz ve 
uzun vadeli fonla kar��layabileceklerdir.

Yap�lan bu düzenlemelerle i�çi çal��t�rmak 11. 
külfet de�il nimet olacakt�r.

�e� k ÇALI�KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Demokles’in 
K�l�c�: K�dem 
Tazminat�

Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat Ergün, sanayi üretimi endeksinin hem ayl�k hem de y�ll�k ortalama baz�nda 
endeks tarihinin rekorlar�n� k�rd���n� vurgulad�. Bakan Ergün, Orta Vadeli Program’da yüzde 6.8 olarak yer 
verilen 2010 büyüme tahmininin art�k yüzde 7-8 aral���na yerle�ti�inin alt�n� çizdi.

KOB�’lerin halka aç�lmas�n� te�vik 
etmek için baz� uygulamalar orta-
ya koyduklar�n� dile getiren Ergün, 

bu kapsamda KOB�’lerden al�nan Sermaye 
Piyasas� kay�t ücreti ve Merkezi Kay�t Ku-
rulu�u ücretlerinin, G�P’de i�lem görecek 
�irketler için mevcut ücretlerin onda biri se-
viyesine çekildi�ini belirterek, “Hatta 2012 
sonuna kadar herhangi bir kay�t ücreti al�n-
mayacakt�r” dedi. Buna göre KOB�’lerin 
halka arz çal��malar�nda maliyetin, di�er 
�irketlere göre yüzde 90 azalaca��n� ve 
kalan yüzde 10’luk maliyetin KOSGEB 
taraf�ndan kar��lanaca��n� belirten Ergün, 
“Liste ücretleri ise bu uygulamaya paralel 
olarak onda bire çekilmi�tir. �lk üç y�l bo-
yunca �MKB taraf�ndan herhangi bir ücret 
al�nmayacakt�r” dedi.

Ergün, KOSGEB, SPK, �MKB ve Tür-
kiye Sermaye Piyasas� Arac� Kurulu�lar 
Birli�i (TSPAKB) aras�nda imzalanan 
i�birli�i protokolü ile KOB�’leri te�vik et-
mek istediklerini ifade ederek, “Böylece, 
�MKB Geli�en ��letmeler Piyasas�’nda i�-
lem görmek üzere, KOB�’lerin halka arza 
ili�kin ilk maliyetlerinin � nansman�, geri 
ödemesiz, hibe olarak KOSGEB taraf�ndan 
sa�lanacakt�r. Destek oran�, �MKB, SPK 
ve Merkezi Kay�t Kurulu�u ücretlerinde 
yüzde 100, arac�l�k komisyonu, ba��ms�z 
denetim ücreti, piyasa dan��man� ücretinde 
ise yüzde 50 olacakt�r. KOB�’lerin, G�P’de 
i�lem görmeye ba�lamalar�n� müteakip, 
yüzde 25’lik ilave destek sa�lanacak ve 
destek oran� yüzde 75’e ula�acakt�r” diye 
konu�tu.

Halka aç�lan KOB�’nin 
ilk � nansman maliyeti hibe edilecek
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Bankalar�n tüketici kredisi alacak-
lar� 21-28 Ocak haftas�nda 1 mil-
yar 143.5 milyon TL art��la 127 

milyar 320.4 milyon TL’ye ula�t�. Kredi 
kart� borçlar�n�n 42 milyar 907 milyon 
TL düzeyinde gerçekle�ti�i bir haftal�k 
dönemde, tüketicilerin bankalara olan 
toplam borcu 1 milyar 845.4 milyon TL 
art��la 170 milyar 227.5 milyon TL oldu. 
Bankalar�n tüketici kredisi alacaklar� 21-
28 Ocak haftas�nda 1 milyar 143.5 milyon 
TL art��la 127 milyar 320.4 milyon TL’ye 

yükseldi. Tüketicilerin kredi kart� borçlar� 
ise 701.9 milyon TL art��la 42 milyar 907 
milyon TL’ye ula�t�. Böylece, tüketicile-
rin bankalara olan toplam borcu an�lan 
bir haftal�k dönemde 1 milyar 845.4 
milyon TL artarak 170 milyar 227.5 
milyon TL’ye ç�kt�. Ayn� dönemde, ko-
nut kredileri 487.8 milyon TL art��la 58 
milyar 510.7 milyon TL’ye yükselirken, 
ta��t kredileri ise 21 milyon TL artarak 5 
milyar 401.2 milyon TL düzeyinde ger-
çekle�ti. Söz konusu dönemde, di�er tü-
ketici kredileri ise 634.7 milyon TL’lik 
art��la 63 milyar 408.5 milyon TL’ye 
yükseldi. Tüketicilerin 42 milyar 907.1 
milyon TL düzeyinde gerçekle�en kredi 
kart� borçlar�n�n 42 milyar 859.1 mil-
yon TL’sinin TL cinsinden, 48 milyon 
TL’sinin ise yabanc� para cinsinden ol-
du�u belirlendi.

D�� Ticaretten Sorumlu Devlet Baka-
n� Zafer Ça�layan, Ocak 2011’de 
ihracat�n AB ülkelerine yüzde 

17, Afrika ülkelerine yüzde 10, Ba��ms�z 
Devletler Toplulu�u’na yüzde 58 artt���n� 
belirterek, “AB ülkelerine olan ihracat�-
m�zda ya�anan art��, AB ülkelerinde tale-
bin yükseldi�ine i�aret etmektedir” dedi. 
Devlet Bakan� Zafer Ça�layan yapt��� 
yaz�l� aç�klamada, Türkiye �hracatç�lar 
Meclisi’nin aç�klad��� Ocak 2011 y�l� ih-
racat rakamlar�n� de�erlendirdi. Ça�layan, 
�hracatç� Birlikleri kay�t rakamlar�na göre 
Ocak 2011 ihracat�n�n Ocak 2010’a göre 
yüzde 22.7 oran�nda art�� kaydederek, 9 
milyar 656 milyon dolar olarak gerçek-
le�ti�ini an�msatarak, “Ocak 2011 ihracat 
rakam�; 2008 y�l� Ocak ay� ihracat rakam� 
hariç tutuldu�unda gerçekle�en en yüksek 
Ocak ay� ihracat rakam�d�r. Aral�k 2010’a 
göre ihracat�m�zda ya�anan yüzde 16.5’lik 
dü�ü�ün temel nedeni mevsimsel etkiler-
den kaynaklanmaktad�r. Son on y�ll�k d�� 
ticaret verilerine bak�ld���nda Ocak ay� 
ihracat�n�n Aral�k ay�na göre ortalama 
yüzde 14 seviyelerinde gerileme göster-
di�i görülmektedir. 2010 y�l�nda Ocak ay� 

ihracat�m�z Aral�k 2010’a göre yüzde 28.3 
gerilerken 2007 y�l� Ocak ay�nda yüzde 
31, 2006 y�l� Ocak ay�nda ise yüzde 41 
olarak gerçekle�ti” ifadelerini kulland�. 
Demir çelik sektörü ihracat� s�rtlad�
Ocak ay�nda geçen senenin ayn� dönemine 
göre tar�m ürünleri ihracat�n�n yüzde 23.2 
artarak 1 milyar 400 milyon dolara ula�-
t���n� belirten Ça�layan, “Sanayi ürünleri 
ihracat�m�z yüzde 23.1 art��la 7 milyar 
960 milyon dolar oldu. 296 milyon dolar 
olarak gerçekle�en madencilik ürünleri 
ihracat�m�zdaki art�� yüzde 9.4 seviyesin-
de gerçekle�ti” dedi. Ocak ay� itibariyle, 
sanayi ürünleri grubunun toplam ihra-
cattaki pay� yüzde 82.4 tar�m ürünlerinin 
pay� yüzde 14.5, madencilik ürünlerinin 
pay� ise yüzde 3.1 oldu�unu kaydeden 
Ça�layan, “Otomotiv sektörünün ihracat� 
1 milyar 493 milyon dolar gerçekle�mi� 
ve geçen y�l�n ayn� dönemine göre yüzde 
7.4 art�� göstermi�tir. Haz�r giyim ve kon-
feksiyon sektörü yüzde 13,1 ihracat art��� 
ve 1 milyar 311 milyon dolar ihracat�yla 
otomotivin ard�ndan ikinci s�rada yer al-
maktad�r. 1 milyar 215 milyon dolarl�k 
ihracatla 3’üncü s�rada yer alan kimyevi 
madde ve mamulleri yüzde 45’lik art��la 
ihracattaki genel art���na mutlak de�er ola-
rak en fazla katk� sa�layan sektör olmu�-
tur” dedi. Ça�layan, yüzde 43.5’lik art��la 
978 milyon dolar ihracat�yla demir çelik 
sektörünün Ocak ay�nda ihracat� s�rtlayan 
bir di�er sektör oldu�unu vurgulad�. 

Tunus’ta ya�anan olumsuz 
geli�meler ihracat� dü�ürdü

Ülke gruplar� baz�nda Ocak 2011 ihracat 
rakamlar� incelendi�inde; AB ülkelerine 
ihracat�n bir önceki y�la göre yüzde 17’lik 

art�� kaydederek 4 milyar 656 milyon 
dolara ula�t���n� ve AB’nin ihracat�nda-
ki pay� yüzde 48 olarak gerçekle�ti�ini 
belirten Ça�layan �u noktalara de�indi: 
“Yüzde 17’lik art�� oran�, AB ülkele-
rinde talebin yükseldi�ine i�aret etmek-
tedir. Ortado�u ülkelerine ihracat�m�z 
yüzde 43 art��la 1 milyar 788 milyon 
dolar olurken, Afrika ülkelerine ihra-
cat�m�z yüzde 10 art�� gösterdi ve 775 
milyon 883 bin dolara ula�t�. Ocak ay� 
ihracat�m�zda Afrika ülkelerine yüz-
de 10 art�� gerçekle�irken, geçti�imiz 
aylarda Tunus’ta ya�anan ve halen de-
vam eden olumsuz geli�meler ihraca-
t�m�zda dü�ü� ya�anmas�na neden oldu 
ve Tunus’a ihracat�m�z 2010 y�l Ocak 
ay�na göre yüzde 55 oran�nda geriledi. 
Tunus’a 2011 y�l� ocak ay�nda hububat 
ve bakliyat ihracat�m�z yüzde 162, kuru 
meyve ve mamulleri ihracat�m�z yüzde 
196 oran�nda artarken, de�erli maden, 
mücevherat sektörü ihracat�n�n yüzde 
591 oran�nda artmas� dikkate çekicidir. 

Benzer geli�melerin ya�and��� M�s�r’a 
Ocak 2011 y�l� ihracat�m�z yüzde 17 ora-
n�nda art�� kaydetti. Söz konusu geli�-
melerin M�s�r’a olan ihracat�m�z� olum-
suz etkilememesi için gerekli önlemleri 
al�yor, yo�un bir çaba sarf ediyoruz.” 

Ülkeler baz�nda ciddi art��
Bakan Ça�layan, Ocak ay�nda ülkeler 
baz�nda ciddi ihracat art��� ya�and���n�n 
alt�n� çizerek, “BAE’ye ihracat�m�z yüz-
de 112, Rusya’ya yüzde 66, Azerbaycan-
Nahcivan’a yüzde 65, Irak’a yüzde 57, 
Ukrayna’ya yüzde 55, �ran’a yüzde 50, 
Hollanda’ya yüzde 43 oran�nda ihracat 
art��� gerçekle�ti. Ocak 2011 ihracat�m�z 
Ocak ay� ihracat�nda 2008 y�l� hariç tu-
tuldu�unda gerçekle�tirilen en yüksek 
rakamd�r. Ocak ay� ihracat rakamlar� 
2011 y�l�nda Orta Vadeli Program’da 
hede� edi�imiz 127 milyar dolar ihracat 
hede� ne emin ad�mlarla yol ald���m�z�n 
kan�t�d�r” dedi.

Bakan Ça�layan: AB ülkelerinde talep yükseldi

Tüketicilerin bankalara borcu 
170 milyar TL’yi a�t�

D�� Ticaretten 
Sorumlu Devlet Bakan� 

Zafer Ça�layan, 
“AB ülkelerine olan 

ihracat�m�zda ya�anan 
art��,  bu ülkelerde 

talebin yükseldi�ine 
i�aret etmektedir” dedi.

Bankalar�n tüketici kredisi alacaklar� 21-28 Ocak 
haftas�nda 1 milyar 143.5 milyon TL art��la 127 milyar 

320.4 milyon TL’ye yükseldi. Organize Sanayi Bölgeleri 
Üst Kurulu�u (OSBÜK) 
Çevre Zirvesi düzenliyor. 

24-25 �ubat tarihlerinde Antalya’da 
düzenlenecek. A��rl�kl� olarak ilgili 
bakanl�klar�n ve OSB temsilcileri-
nin kat�laca�� zirveye Sanayi ve Ti-
caret Bakan� Nihat Ergün ile Çevre 
ve Orman Bakan� Veysel Ero�lu da 
konuk olacak. 

 Zirvenin birinci günü OSBÜK 
Ba�kan� ve Bakanlar�n aç�� konu�-
malar�n� takiben, Çevre ve Orman 
Bakanl��� Müste�ar Yard�mc�s� 
Sedat Kad�o�lu’nun yönetece-
�i panelde “Planl� Kalk�nmada 
OSB’lerin Yeri”, “Sanayi Strateji 
Belgesi ve Çevre”, “Çevre Mevzu-
at�nda OSB’lerin Yeri”, “Üst Öl-
çekli Planlar ile Yer Seçimi �li�ki-
si”, “OSB’lerin Çevre Sorunlar�na 
Genel Bak��” konular�ndan olu�an 
panel düzenlenecek.

 �kinci gün Sanayi ve Ticaret Ba-
kan� Ergün’ün ba�kanl�k edece�i 
“Çevre �zni, Denetimi ve OSB” 
ba�l�kl� panelde ise “Çevre �zni, 
Çevre Görevlisi ve Uygulama”, 
“OSB’lerde Çevre Denetimi, Öl-
çüm, �zleme ve OSB”, “OSB’ lerde 
Çevre Yönetim Sistemi” konular� 
masaya yat�r�lacak.

 Zirvede son olarak Ba�kanl���-
n� Çevre Yönetimi Genel Müdürü 
Prof. Dr. Cumali K�nac�’n�n yapa-
ca�� panelde “Hava Kalitesi Yö-
netimi”, “Su Kalitesi Yönetimi”, 
“At�k Yönetimi”, “Kimyasallar�n 
Yönetimi” ve “OSB’lerde ÇED Uy-
gulamalar�” tart���lacak. �ki günlük 
Çevre Zirvesi toplant�lara ili�kin 
sonuç bildirgesinin yay�nlanmas� 
ile sona erecek.

OSB’ler ‘çevre’ için
zirve yap�yor
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Türkiye �hracatç�lar Meclisi 
(T�M) Ba�kan� Mehmet Bü-
yükek�i, Türkiye’nin orta va-

dede kendi krizini yaratma ihtima-
lini ortadan kald�rd���n� belirterek, 
Merkez Bankas�’n�n att��� ad�mlar�n 
sanayici ve ihracatç�lar� çok yak�n-
dan ilgilendirdi�ini kaydetti. At�lan 
ad�mlarla ithalat talebini azd�ran kre-
di geni�lemesinin önüne geçece�ini 
belirten Büyükek�i, “S�cak para ile 
ithalat ekonominin kokainidir. Çok 
zevk verir ama sonra çok can ac�t�r. 
Zorunlu kar��l�klar�n art�r�lmas�, iç 
piyasada patlayan kredi talebine bir 
miktar fren etkisi yapacakt�r” dedi. 
T�M 2011 y�l� Ocak ay� ihracat ra-
kamlar�n� Samsun’da aç�klad�. Burada 
konu�an Büyükek�i, Türkiye’nin orta 
vadede kendi krizini yaratma ihtima-
lini ortadan kald�rd���n� belirterek, 
“Merkez Bankas�’n�n att��� ad�mlar üç 
aç�dan ihracatç�lar�m�z� ve sanayicile-
rimizi yak�ndan ilgilendiriyor. �lk ola-
rak bankac�l�k sektörünün en önem-
li sorunu olan borç ve alacak vade 
uyu�mazl���n�n giderilmesinde önemli 
ad�mlar at�l�yor. Hepimiz biliyoruz 
ki bankac�l�k sisteminde vade uyu�-
mazl��� var. Mevduat k�sa vadeli, an-
cak verilen krediler uzun 
vadeye yay�l�. Hem 
Merkez Bankas�, 
hem de BDDK’n�n 
bu durumun üzerine 
gitmesini olumlu bu-
luyoruz. Çünkü kendi 
ak���na b�rak�ld���nda bankac�-
l�k sistemi bu sorunu çözemezdi” ifa-
delerini kulland�. Bankalar aras�ndaki 
a��r� rekabet dolay�s�yla yap�sal hale 
gelen bu sorunun ancak müdahale ile 
çözülebilece�ini kaydeden Büyükek-
�i “Her an kriz ç�karabilecek bir yap� 
vard�. Bu yüzden zorunlu kar��l�kla-
r�n k�sa vadeler için artt�r�lmas�n� çok 
olumlu buluyoruz. Yap�lan düzenleme 
risk olu�turan s�cak paran�n d��ar� ç�k-
mas� da sa�lad�. Ayr�ca bankalar�n yü-
kümlülük vadesini uzatmak için halka 
uzun vadeli bono-tahvil arz�na izin ve-
rilmesi de son derece ak�ll� bir hamle. 
Çünkü bu durum bankalar�n daha uzun 
vadeli kredi verebilmelerinin önünü 
açacak. Böylece bankac�l�k sektörü, 
gerçek anlamda bankac�l��a yönelmi� 
olacak” dedi. �kinci nokta olarak, al�-
nan önlemlerin, ithalat talebini azd�ran 
kredi geni�lemesinin önüne geçece�ini 
belirten Büyükek�i, “S�cak para ile it-
halat ekonominin kokainidir. Çok zevk 
verir ama sonra çok can ac�t�r. Zorun-

lu kar��l�klar�n art�r�lmas�, iç piyasada 
patlayan kredi talebine bir miktar fren 
etkisi yapacakt�r. Döviz ile borçlan-
man�n çok cazip oldu�u bir dönem 
ya�ad�k. Türk sanayicisine buradan bir 
ça�r� yap�yoruz. T�pk� kamunun yap-
t��� gibi, özel sektör de TL ile borç-
lanmaya gitmelidir. TL ile borçlanma 
tercih edilmelidir. Çünkü bu zamana 
kadar TL faizleri çok yüksekti. Ama 
�imdi faizler dü�tükçe özel sektörün 
faiz yükü azalacak” �eklinde konu�tu. 

Büyük bir dalgan�n tüm bölgeyi 
ba�tan a�a��ya etkileme ihtimali var

T�M Ba�kan� Büyükek�i, “Yirmi y�l 
önce Do�u Avrupa’da gördü�ümüze 
benzer bir büyük dalgan�n tüm bölgeyi 
ba�tan a�a�� etkileme ihtimali var. Bü-
yük bir de�i�im talebi var. Demokrasi 
talebi var. Geli�meler k�sa vadede ih-
racatta ve yat�r�mda sorunlara yol aça-
bilir. Ancak, bu geli�meler uzun va-
dede tüm bölge ve Türkiye için büyük 
f�rsatlar do�uracak. De�i�im talebinde 
bulunan kesimler Türkiye’yi örnek al�-
yorlar. Türkiye gibi olmak istiyorlar. 
Hesap veren, seçimle gelen, seçim-

le giden bir yönetim istiyorlar. 
Ekonomide, i� ya�am�nda, 

politik ya�amda reform 
istiyorlar. Temenni-
miz de�i�imin �iddete 
ba�vurulmadan, insan-

lar�n hayat�na mal olma-
dan gerçekle�mesidir” dedi. 

Demokrasi, piyasa ekonomisi, hukuk 
devleti ve toplumsal refah aras�nda 
do�rusal bir ili�ki oldu�unu kaydeden 
Büyükek�i, “Biz Türkiye olarak bu 
alanlarda yol ald�kça ba�ar�l� olduk. 
�� yapt���m�z ülkelerin de bu alanlarda 
geli�mesinden son derece mutlu olu-
ruz” dedi. 

Kuzey Afrika ve Ortado�u 
pazarlar�ndaki geli�melerin seyri

son derece önemli

 Dünya ekonomisindeki geli�melerin 
ihracat� do�rudan etkiledi�ini 
söyleyen Büyükek�i, “Küresel kriz ve 
buna ba�l� geli�meleri dikkatle takip 
ediyoruz. Bunlar�n yan� s�ra �imdi 
de yeni pazarlar�m�zdaki geli�meleri 
dikkatle takip ediyoruz. Bizim için 
önemli olan Kuzey Afrika ve Ortado�u 
pazarlar�m�zdaki geli�melerin seyri 
son derece önemli. Kuzey Afrika ve 
Ortado�u pazarlar�nda hem yat�r�mc� 

hem de ihracatç� olarak bulunuyoruz. 
Bölgede ciddi yat�r�mlar�m�z var” 
dedi. �u ana kadar � ilen hareketlenmi� 
ülkelin oldu�unu kaydeden Büyükek�i, 
Tunus, M�s�r ve Yemen’in bunlar�n 
ba��nda geldi�ini belirtti. 

Samsun’un 2023 
hede�  5 milyar dolar 

 Samsun’un, Anadolu’da ihracat 
bayra��n� yükseklere ta��yan önemli 
illerden biri oldu�unu vurgulayan 
Büyükek�i, “Biz Samsun’u potansiyeli 
büyük illerimiz aras�nda görüyoruz. 
Bu amaçla da burada 2010 y�l�nda 
bir Ortak Ak�l Toplant�s� düzenledik. 

Samsun ilinin tüm ekonomi aktörleri 
toplant�m�zda bir araya geldiler. 
Toplant� sonucunda önemli bir rapor 
ortaya ç�kard�k. Bu rapor ile Samsun’un 
2023 y�l� ihracat hede� ni belirledik. 
Samsun, 2023 y�l�nda 5 milyar dolar 
ihracat yapmay� hede� iyor. Samsun, 
Türkiye ihracat�ndan yüzde 1 pay 
almay� hede� iyor” diye konu�tu. 
Samsun’un, üretim ve lojistik 
merkezi olmay� planlad���n� belirten 
Büyükek�i, “Samsun, yerli ve yabanc� 
yat�r�mc�lar�n cazibe merkezi olmay� 
hede� iyor. Samsun’dan bütün dünyaya 
daha fazla ihracat, Yüce Atatürk’ün 
vizyonuna olan borcumuzu ödemenin 
en temel yoludur” dedi.

Büyükek�i: S�cak para ile ithalat ekonominin kokaini
T�M Ba�kan� Büyükek�i, Türkiye’nin 

orta vadede kendi krizini yaratma 
ihtimalini ortadan kald�rd���n� belirterek, 

Merkez Bankas�’n�n att��� ad�mlar�n 
sanayici ve ihracatç�lar� çok yak�ndan 

ilgilendirdi�ini kaydetti.
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Çok uluslu Türk �irketlerinin, kü-
resel ekonomik krize ra�men 
be� k�tadaki varl�klar�n� sürdür-

dükleri belirlendi. Emerging Markets 
Global Players (EMGP) 2010 raporuna 
göre, 100 milyon dolar cironun üzerinde 
gelir elde eden 19 Türk �irketinin, 2009 
y�l� itibariyle toplam varl�klar� 31 milyar 
dolara, yurtd��� sat�� hacimleri 15 milyar 
dolara ula��rken, Sabanc� Holding, yurt 
d���nda toplam 8 milyar dolara ula�an 
yabanc� varl�klar� ile ilk s�rada yer ald�. 
Rapora göre, 100 milyon dolar cironun 
üzerinde gelir elde eden 19 Türk �irketi-
nin, 2009 y�l� itibariyle toplam varl�klar� 
31 milyar dolara ula�t�. 19 �irket, küresel 
krizin etkin oldu�u 2009 y�l�nda y�ll�k 15 
milyar dolar yurtd��� sat�� hacmini yaka-
larken, toplam çal��an say�s� yurt d���nda 
90 bine yükseldi. Bu �irketlerin, Türkiye 
d���nda 6 k�tada 396 i�tirake sahip oldu-
�u belirlendi. Rapora göre, 396 i�tirakin 
277’si Avrupa’da, 69’u Afrika ve Ortado-
�u, 25’i Kuzey ve Güney Amerika, 25’i 
Asya Avustralya’da bulunuyor. 

Sabanc� 8 milyar 
dolar varl�kla birinci

 Ara�t�rmaya göre küresel varl�kla-
r� en fazla olan 19 Türk �irketi, Sabanc� 
Holding, Do�u� Grubu, Enka �n�aat, 
Turkcell, Çal�k Holding, Turkish Pet-
roleum Corporation, Koç Holding, �i-
�ecam, Tekfen Holding, Do�an Hol-
ding, Alarko Grubu, TAV Holding, 
Zorlu Enerji, Orhan Holding, Ecza-
c�ba�� Holding, Borusan Holding, 
Y�ld�z Holding, Ero�lu Holding, Çe-
lebi Holding �eklinde s�ralan�yor. Bu 
�irketler aras�nda Sabanc� Holding’in, 
toplam yabanc� varl�klar� 8 milyar 
dolar� buluyor. Bu rakam, listede yer 
alan 19 �irketin toplam yurtd��� var-
l�klar�n�n dörtte birine denk geliyor. 
Yurtd��� varl�klar�n�n büyüklü�üne 
göre yap�lan s�ralamada ikinci s�rada 6 
milyar dolarla Do�u� Grubu, ard�ndan 
s�ras�yla Enka ve Turkcell yer al�yor. 
Ço�unlukla özel ve halka aç�k olan 

listedeki Türk �irketlerinden yaln�zca 
biri kamu i�tiraki durumunda iken, 3 
�irket (Çal�k, Orhan ve Ero�lu) ise her-
hangi bir borsada i�lem görmüyorlar. 
19 �irketin 12’si büyük ailelerin elin-
deki holdingler olarak öne ç�k�yor. Bu 
12 holdingin 10’u halka aç�k. Borsaya 
kote olmu� bu �irketlerin baz�lar�n�n 
yine halka aç�k i�tirakleri var. Buna 
örnek olarak, Sabanc�, ana holdinge 
ek olarak �MKB’de i�lem gören 11 
�irkete sahip. �irketlerin ço�unun 
� nansal hizmet de sa�lamas�na ra�-
men, projede uygulanan yöntem ge-
re�i � nansal varl�klar hesaplamalar�n 
d���nda b�rak�ld�. 

Holdinglerin yüzde 

77’si Avrupa’ya yat�r�m yapt�

 Holdinglerin yurtd���na yapt�kla-
r� yat�r�m�n co�rafi da��l�m� Avrupa 
yüzde 77, Ortado�u - Afrika yüzde 
11, Amerika yüzde 6, Asya yüzde 6 
�eklinde gerçekle�ti. Altyap� alan�nda 
yat�r�m yapm�� olan �irketlerin yüzde 
83’ü Ortado�u ve Afrika’ya, yüzde 
17’si Asya’ya yat�r�m gerçekle�tirdi. 
�leti�im sektörüne yat�r�m yapanlar�n 
hepsi Avrupa’ya yat�r�m yaparken, 
petrol ve do�algaz alan�nda yat�r�m 
yapanlar� yüzde 50’si Avrupa, yüzde 
50’si Amerika’ya yat�r�m yapt�. Cam 
sanayide yat�r�m yapanlar�n yüzde 
90’� Avrupa, yüzde 10’u Ortado�u 
ve Afrika’ya yat�r�m yaparken, ener-
ji alan�nda yat�r�m yapanlar�n hepsi 
Amerika’ya, yiyecek - içecek ve teks-
tile sektörüne yat�r�m yapanlar�n hepsi 
Avrupa’ya yat�r�m gerçekle�tirdi.

 Yurt içinde istihdamlar� 
gerilerken, yurt d���nda yüzde 1 artt�

 Çok uluslu Türk �irketlerin istihdam�-

n�n yurt içinde yüzde 7 gerilerken, yurt 

d���ndaki istihdamlar�n�n 2007 y�l�ndan, 

2009’a yüzde 1 oran�nda artt���n� dile 

getiren Kadir Has Üniversitesi Ekonomi 

Bölümü Ba�kan� Doç.Dr. Sedat Aybar, 

“Kriz öncesi ve sonras� dönemde çok 

uluslu Türk �irketlerinin istihdam� yüzde 

1 artm��” diye konu�tu. Aybar, 19 �irketin 

12’sinin holding oldu�unu söyledi. Hol-

dinglerin yurt d��� yat�r�mlar�n�n yüzde 

70 oldu�unu belirten Aybar, yat�r�mlar�n 

yüzde 1 enerji, yüzde 1 yiyecek - içecek, 

yüzde 4 cam sanayi, yüzde 10 alt yap�, 

yüzde 4 petrol-gaz, yüzde 0,3 tekstil, yüz-

de 10 ileti�im oldu�unu bildirdi. Aybar, 

2009’da Türkiye’den do�rudan yat�r�m-

lar�n 5 tane oldu�unu, bunlar�n toplam�n�n 

ise 5 milyar dolar� buldu�unu kaydetti. 

Türkiye’den yurtd���na yat�r�mlar�n yeni 

bir olu�um oldu�unu ve 2005 y�l�ndan 

sonra art�� göstermeye ba�lad���n� dile 

getiren Aybar, halka aç�k �irketlerin do�-

rudan yat�r�m�n büyük k�sm�n� gerçekle�-

tirdi�ini, hükümetin ise daha verimli bir 

do�rudan d�� yat�r�m ortam� yaratmas�-

n�n olumlu ancak, yetersiz göründü�ünü 

söyledi. Aybar, hizmet sektöründen üre-

time kayan do�rudan d�� yat�r�mlar�n, 

Türkiye’nin önünde hala önemli bir hedef 

olarak durdu�unu dile getirdi.

Türk �irketlerinin yurtd��� varl�klar� art�yor
Emerging Markets Global Players 2010 raporuna göre, 100 milyon dolar cironun üzerinde gelir elde eden 19 Türk 

�irketinin, 2009 y�l� itibariyle toplam varl�klar� 31 milyar dolara, yurtd��� sat�� hacimleri 15 milyar dolara ula�t�.

5 �ubat Cumartesi günü Ankara 
Kulübü Derne�inin düzenledi�i 
“Ankara Ekonomisi” konulu 

paneli yönetmek için davet edildim. 
Ankara ticaret ve sanayinin, Ankara 
hizmetler sektörünün ve Ankara’n�n 
gelece�inin tart���ld��� panele ilgi büyüktü. 
Panelistler aras�nda �ç Anadolu Sanayici 
ve ��adamlar� Dernekleri Federasyonu 
Ba�kan� Mehmet Akyürek, Akyurt 
Sanayici ve ��adamlar� Derne�i Kurucu 
Ba�kan� �rfan Giral, Hazine Müste�arl��� 
Emekli Müste�ar Yard�mc�s� R. Hakan 
Özy�ld�z konular� ile ilgili çok güzel 
konu�tular ve panelin sonunda kat�l�mc�lar�n 
sorular�n� cevaplad�lar. Paneli izlemeye 
gelenler aras�nda bulunan Yenimahalle 
Belediye Ba�kan� Fethi Ya�ar da Ankara 
ekonomisi ile ilgili görü� ve dü�üncelerini 
izleyicilerle payla�t�. Panelistlerden birisi olan 
Hazine emekli müste�ar yard�mc�s� R.Hakan 
Özy�ld�z’ �n “Kamu bankalar�n� ta��makla 
�stanbul finans merkezi olabilir mi?” konulu 
konu�mas� en çok ilgiyi çeken ve dikkatle 
dinlenen bir çal��ma olarak de�erlendirildi.

Ankara’n�n Kay�plar�

R.Hakan Özy�ld�z, kamu bankalar�n�n 
Genel Müdürlüklerinin, BDDK ve SPK’n�n 
ba�kanl�klar�n�n Ankara’dan �stanbul’a 
ta��nmalar� halinde Ankara’n�n kay�plar�n� 
a�a��daki gibi özetledi:

1-   6 -7 bin civar�nda eleman ve aileleri 
yakla��k (15 – 20 bin insan) Ba�kentten 
ayr�lmak zorunda kalacak

2-  Bu insanlar�n orta ve üstü gelir dilimine 
mensup olduklar� göz önüne al�n�rsa, önemli 
bir ekonomik kay�p ortaya ç�kacak.

3-  Bu ta��nmalar gerçekle�irse, gayrimenkul, 
otomotiv, özel okullar ve dershaneler ilk 
etkilenecek sektörler olacak.

4-  G�da ve giyim gibi temel tüketim 
mallar�na yap�lan harcamalar 
azalaca��ndan, Al��veri� Merkezleri 
az�msanmayacak say�da önemli mü�teri 
kayb�na u�rayacaklard�r.

5-  Daha da önemlisi bir �ehrin dokusunu 
çok etkileyen, e�itilmi� ve yeti�mi� insan 
kayb� ya�anacakt�r.

Finans Merkezi Olabilmenin �artlar�

Hazine Emekli Müste�ar yard�mc�s� R.Hakan 
Özy�ld�z, Finans Merkezi olabilmenin 
�artlar�n� da a�a��daki gibi maddele�tirdi.

Co�rafik yerle�im (lokasyon)

Yabanc� firmalara sa�lanan imkanlar ve 
di�er mevzuat kolayl�klar�

Geni� ofis olanaklar�

Yeti�mi� eleman arz�

Uygun alt yap�

R.Hakan Özy�ld�z’ a göre;Dünya 
piyasalar�nda, Nisan 2010 verilerine göre 
günlük döviz ve dövize ba�l� i�lem hacmi 
4.3 trilyon ABD Dolar�. ABD ekonomisi 
dünya ekonomisinin %20 si kadar. Ama 
dolar, toplam dövizli i�lemlerin %44 ünü 
olu�turuyor. Euro i�lemler %19, Yen %9, 
Sterlin %7 di�er paralarla yap�lan i�lemler 
ise toplam�n %22 si kadar. Buna kar��l�k 
toplam dövizli i�lemlerin %35 i Londra’da, 
ABD, Japonya ve Singapur’da ise sadece 
%28’i yap�l�yor. �stanbul, lokasyon olarak 
çok s�k�nt�l� de�il. Ancak TL rezerv para 
de�il, toplam i�lemlerin %1 den az� TL 
ile yap�l�yor. Panelist R.Hakan Özy�ld�z 
konu�mas�n� �u sözlerle ba�lad�: “Bu 
gerçekler ortada iken ve kamu bankalar� 
Ankara’ya ba�l� çal��mak durumunda iken 
niye Ankara’dan uzakla�t�r�l�yorlar?”

velisaritoprak@
gm

ail.comVeli SARITOPRAK

Bir panel 
ve dü�ündürdükleri
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Ankara Ticaret Odas� (ATO) 
“Çin mal�” ad�yla piyasada 
kalitesiz ve sa�l��a zararl� 

ürünleriyle bilinen Çin’in, sonunda 
Türkiye’nin yüksek teknoloji ürün pa-
zar�n� da ele geçirdi�ine dikkat çekerek, 
Çin’den yap�lan yüksek teknoloji itha-
lat�n�n 10 y�lda 10 kat artarak 4.4 mil-
yar dolara yükseldi�ini belirtti. ATO 
Ba�kan� Sinan Aygün, Çin’in yüksek 
teknoloji ithalat�nda da liderli�e yük-
seldi�ini belirterek, “Çin teknolojisi 
çekik gözünü Türkiye’ye dikti” dedi. 
Ankara Ticaret Odas�’n�n D�� Ticaret 
Müste�arl��� verileri ile OECD s�n�f-
lamas�ndan yararlanarak haz�rlad��� 
“Teknoloji D�� Ticareti” çal��mas�na 
göre, Türkiye’nin en çok ithalat yap-
t��� üçüncü ülke olan Çin, yüksek tek-
noloji ithal etti�i ülkeler s�ralamas�nda 
ise birincili�e yükseldi. 

Yüksek teknoloji ithalat�n�n 
be�te biri Çin’den

 Çal��mada, “TÜ�K verilerine göre, 
Türkiye, 2010 y�l�nda Çin’den toplam 
17.2 milyar dolarl�k ithalat gerçekle�-
tirdi. Bu ithalat�n 4 milyar 363 milyon 

dolar�n� ise yüksek teknoloji ürünleri 
olu�turdu. Ba�ka bir ifadeyle, Çin’den 
yap�lan her 100 dolarl�k ithalat�n 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 i�lem 
makineleri’ ve 1 milyar 810 milyon 
dolarla ‘radyo, televizyon, haberle�me 
teçhizat� ve cihazlar�’ oldu. Bu iki gru-

bun ithalat�, Çin’den yap�lan ithalat�n 
yüzde 22’sini olu�turdu. Türkiye 2010 
y�l�nda Çin’den 519 milyon dolarl�k 
‘t�bbi ve hassas optik aletler’, 148 
milyon dolarl�k ‘t�pta ve eczac�l�kta 
kullan�lan kimyasal ve bitkisel kay-
nakl� ürün’ yani ilaç ve ilaç hammad-
deleri sat�n ald�” ifadeleri kullan�ld�. 
 Aygün: “Türkiye teknoloji tükete-
rek geli�mi� ülke olamaz” ATO Ba�-

kan� Sinan Aygün, bir ülkenin güçlü 
bir ekonomiye sahip olmas�n�n ve 
toplumsal refah� sa�lamas�n�n yolu-
nun teknolojik olarak üstün, kaliteli, 
dünya standartlar�nda, katma de�eri 
yüksek ürünler üreten sanayi ve bi-
li�im sektörlerine sahip olmas�ndan 
geçece�ini söyledi. Aygün, “Türki-
ye teknoloji tüketerek geli�mi� ülke 
olamaz. Sürekli teknoloji sat�n alarak 
gelece�i nokta sadece kaynak s�k�nt�s� 
çekmektir” dedi. Üniversitelerin tek-
noloji üretimine öncülük etmesi ge-
rekti�ine dikkat çeken Aygün, “Bizim 
dinimiz de geli�meye, bilime, ilime 
önem veriyor. Peygamberimiz Haz-
reti Muhammed’in bir hadisinde ‘�lim 
Çin’de de olsa gidip al�n�z’ dedi�i bil-
dirilir. �statistikler gösteriyor ki, biz bu 
sözü gere�i gibi de�il, paray� bast�r�p 
Çin’den teknolojik ürün ithalat� olarak 
anlam���z” ifadelerini kulland�. Ay-
gün, gelinen noktada, Çin’in yüksek 
teknoloji ithalat�nda da liderli�e yük-
seldi�ini belirterek, “Çin teknolojisi 
çekik gözünü Türkiye’ye dikti” dedi.

KOB�’ler için ülkemizde dü-
zenlenen en önemli organi-
zasyonlardan biri olan “VII. 

KOB� Zirvesi” 16-17 Mart 2011 
tarihleri aras�nda �stanbul Ticaret 
Odas�’nda toplanacak. Üretimin, 
ticaretin ve hizmetin tüm alanlar�n-
da KOB�’lerin ya�ad��� sorunlara 
çözüm bulunmaya çal���laca��; ül-
kemizin büyümesinde ve kalk�n-
mas�nda kal�c� ba�ar�y� 
yakalamas� için KOB�’lere 
sürdürülebilir rekabet gücü 
kazand�racak yol harita-
lar�n�n çizilece�i toplant�,  
“KOB�’ler için Rekabetçi 
Stratejiler ve Uluslararas� 
��birli�i �mkanlar�” ana te-
mas�yla gerçekle�tirilecek. 
TOSYÖV, TOBB, KOS-
GEB ve �TO’nun i�birli�i 
ile düzenlenen toplant�da, 

“Para ve Maliye Politikalar�n�n 
KOB�’lerin Rekabet Gücüne Etki-
leri”, “Rekabet için Etkin Finans 
ve Destek Politikalar�”, “KOB�’ler 
için Uluslararas� Rekabetteki F�r-
satlar ve Tehditler”, “Giri�imcilik”, 
“Siyasi Partilerin Rekabet Gücünü 
Artt�racak KOB� Politikalar�” gibi 
konular tart���lacak.

Yeni Türk Ticaret Kanunu 
geçti�imiz günlerde yasa-
la�t�. Ticari hayat� birinci 

derecede ilgilendiren, baz� alanlar-
da köklü de�i�iklikler getiren ve 
toplamda 1535 maddeden olu�an 
bu kanun 01.07.2012 tarihinde yü-
rürlü�e girecek. Kanunun getirdi�i 
önemli yeniliklerden biri de, �irket-
lerin ço�unun henüz yabanc� oldu-
�u bir konu olan “elektronik imza” 
konusu. Kanunun 1526.maddesinde 
konu “Ticaret �irketleri ile gerçek 
ve tüzel ki�i di�er tacirlere ili�kin 
olarak, bu Kanunun zorunlu tut-
tu�u bütün i�lemler elektronik or-
tamda güvenli elektronik imza ile 
de yap�labilece�i, bu i�lemlerin da-
yana�� olan belgeler de ayn� usulle 
elektronik ortamda düzenlenebi-
lece�i, zaman unsurunun belirlen-
mesi gereken ve tüzükte düzen-
lenen hâllerde güvenli elektronik 
imzaya eklenen zaman damgas�n�n 
tarihi, di�er hâllerde merkezî veri 
taban� sistemindeki tarih esas al�-

naca��, �irket ad�na imza yetkisi-
ni haiz ki�iler �irket nam�na kendi 
adlar�na üretilen güvenli elektronik 
imzayla imza atabilece�i, bu du-
rumda, kullan�lacak nitelikli elekt-
ronik serti� kalarda serti� ka sahibi 
alan� içerisine, serti� ka sahibinin is-
miyle birlikte temsil etti�i tüzel ki-
�inin de ismi yaz�laca��, bu hususun 
da tescil ve ilan edilece�i” �eklinde 
hüküm alt�na al�n�yor. �irketlere de, 
ticari hayatlar�na son derece kolay-
l�k katacak olan bu konuyu ö�ren-
mek kal�yor.

“Çin teknolojisi çekik gözünü Türkiye’ye dikti”

“VII. KOB� Zirvesi” 
�stanbul’da toplanacak

Elektronik imza �irketlerin 
vazgeçilmezi olacak

Ankara Ticaret Odas� Ba�kan� Sinan Aygün, Çin’in yüksek teknoloji ithalat�nda da liderli�e 
yükseldi�ini belirterek, “Çin teknolojisi çekik gözünü Türkiye’ye dikti” dedi.

“VII. KOB� Zirvesi” 16-17 Mart 2011 tarihleri 
aras�nda �stanbul Ticaret Odas�’nda toplanacak.
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OST�M ana sanayi günleri pay-
la��m toplant�lar�n�n 4.sü OS-
T�M �dare Binas� Konferans 

Slonu’nda gerçekle�tirildi. Türkiye sa-
vunma sanayiinin dev ismi Roketsan’�n 
a��rland��� toplant�da, Roketsan’�n ça-
l��t��� alt tedarikçilerden ne gibi talep-
lerde bulundu�u detaylar�yla anlat�ld�. 
Roketsan Genel Müdürü Hüseyin Bay-
sak, Tedarik Müdürü Nevzat Ça�layan 
ve Alt Yüklenici Yönetim Müdürü 
�ule Alata�’�n kat�ld��� payla��m top-
lant�s�, OST�M OSB Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Orhan Ayd�n’�n konu�mas�yla 
ba�lad�. 

Ayd�n: “OST�M gerçek
bir sanayi bölgesidir.”

 Roketsan yetkililerine, OST�M’i 
birçok sanayi bölgesinden farkl�la�t�r-
maya çal��t�klar�n� anlatan Ayd�n, “Biz 
kalabal�k bir y���n de�iliz, biz gerçek-
ten bir sanayi bölgesiyiz. Bu fark�m�z� 
olu�turan birtak�m kurulu�lar�m�z var. 
Bölgemizdeki � rmalar� daha rekabetçi 
k�labilmek için birtak�m altyap� hizmet-
leri sunuyoruz. Enerjimizi kendimiz üre-
tip, � rmalar�m�za ucuza kulland�r�yoruz. 
OST�M yat�r�m, ODAGEM, ODEM, 
kümelenme sistemimiz, vakf�m�z ve 
bunun gibi birçok olu�umumuz, bu böl-
gedeki � rmalar�m�z� desteklemek için 
hizmet vermekteler” dedi. 

Bugün OST�M’ de savunma sanayine 
i� üreten � rmalar varsa bunun arkas�n-
da Aselsan, TA�, Roketsan gibi büyük 
� rmalar�n OST�M’e gösterdi�i ilginin 
oldu�unu belirten Ayd�n �öyle devam 
etti: “Bizler bu sayd���m�z � rmalara 
minnettar�z, çünkü bu � rmalar buraya 
geldiler, � rmalar�m�zla görü�tüler, ne-
leri yapabilirsiniz, neleri yapamazs�n�z 
diye sordular, yapamad���n�z noktada 
sizleri geli�tirelim dediler. Bu ilgi ile 
burada savunma sanayine hizmet eden 
� rmalar olu�mu� durumda. �u anda 
OST�M’ de kalite anlay��� yüksek, nite-
likli ürün üretme kapasitesine sahip, ne 
söylendi�ini anlayan � rmalar olu�mu� 
durumda.”

Baysak: “Sizlerle çal��mak
kurumumuz için çok önemli”

 Ayd�n’�n ard�ndan konu�an Roketsan 
Genel Müdürü Hüseyin Baysak, Roket-
san olarak ald�klar� i�leri alt yüklenici � r-
malarla payla�maktan büyük gurur duy-
duklar�n� söyledi. Firmalar�n arkas�nda 
OST�M markas�n�n oldu�unu bilmenin 
de kendilerini son derece mutlu etti�i-
nin alt�n� çizen Baysak �öyle devam etti: 
“Bizim i� hacmimiz gün geçtikçe artma-
ya devam ediyor fakat i�imizin büyüme-
si noktas�nda bizler ayn� oranda büyüme 
sa�layam�yoruz. Biz sizde olan yat�r�m-
lar� Roketsan’da da yaparak tekrar etmek 
istemiyoruz. Dolay�s�yla alt tedarikçiler 
olarak sizlerle çal��mak kurumumuz için 
hayati önem arz etmektedir. Biz sizlerle 
çal���rken sizleri sadece tedarik kayna-

��m�z olarak görmek istemiyoruz. Bizim 
ald���m�z i�lerin sorumlulu�unu bizimle 
birlikte payla�an bir i� orta�� olarak gör-
mek istiyoruz sizleri.” 

 “Roketsan sizleri alt yüklenici de�il, 
çözüm orta�� olarak görmek istiyor.”

Roketsan Alt Yüklenici Yönetim Müdü-
rü �ule Alata� da, toplant�da Roketsan’�n 
alt yüklenici � rmalarla çal��ma ko�ulla-
r�n� ve taleplerini anlatt�. Roketsan’�n 
art�k ald��� i�lerin alt�ndan kalkmak için 
mutlaka alt yüklenicilerle çal��mak zo-
runda oldu�unu anlatan Alata�, “bizim 
art�k tasar�mdan itibaren sizlere i�i dev-
redip, sizlerden anahtar teslim ürünler 
alabiliyor olmam�z laz�m” dedi. Alata� 
sözlerini �öyle sürdürdü: “OST�M’deki 
kümelenmede çok farkl� alanlardan � r-
malar var, konusu müsait olan her � r-
mayla çal��mak istiyoruz. Sizde olan 
bir tezgâh�n bizde de olmas�n�n hiçbir 
avantaj� yok.  Alt yüklenici olmadan ana 
yüklenici varl���n� ve i�lerini sürdürebi-
lir fakat sizler olmaks�z�n i�ler daha zor. 
Dolay�s�yla sizler kazanacaks�n�z, bizler 
kazanaca��z. Kar��l�kl� fayda ve de�er 
yarataca��z.”

 Alt yüklenici olmak isteyen � rmala-
r�n dikkat etmesi gereken konulara da 
de�inen Alata�, � rmalardan öncelikle si-
pari�in çok iyi incelenip teyit edilmesini 
ve sipari�te yer alan miktarlarla üretim 
yap�lmas�n� istediklerini söyledi. Sadece 
üretim de�il teslimat�n da çok önemli 
oldu�unu sözlerine ekleyen Alata� �öyle 
devam etti: 

 “Teslimat a�amas� bizim için çok 
kritik, teslimatlar� zaman�nda istiyoruz. 
Yani e�er bir �ey teyit ediyorsan�z ona 
uygun davran�n istiyoruz. Teslim edil-
mesini istedi�imiz bölgeye teslimat� 
yapman�z� istiyoruz. Bu noktada uygun 
ambalajlama da önem kazan�yor. Ayr�-
ca kalite de olmazsa olmaz�m�z. Kalite 
kontrol dökümanlar�n� ürünle birlikte 
teslim etmenizi istiyoruz. Siz istedi�iniz 
kadar ürün üretmi� olun, o ürünlere ait 
kalite kontrol dökümanlar�n�z yoksa bi-
zim kalite kontrol birimi ürünleri teslim 
alm�yor. Dolay�s�yla üretti�imiz �ey am-
barlar�n�zda bekliyor.”

 Toplant�n�n ard�ndan Roketsan yetki-
lileri OST�M’de EMGE Koll. �ti., Epsi-
lon ve EMD Medikal � rmalar�n� ziyaret 
ederek, üretim süreçleri hakk�nda bilgi 
ald�lar.

Roketsan OST�M’de alt yüklenici aray���nda
Savunma ve 

Havac�l�k Kümesi’nin 

organizasyonu ile 

OST�M’li savunma 

sanayi � rmalar�yla 

bir araya gelen 

Roketsan yetkilileri, alt 

yüklenicilere çal��ma 

ko�ullar�n� anlatt�lar.
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Ostim Dan��manl�k ve E�itim 
Merkezi (ODEM) taraf�ndan 
düzenlenen � rma analiz proje-

si payla��m toplant�s�, OST�M Tekno-
kent binas�nda gerçekle�tirildi. 

OST�M’li küme üyesi � rmalar�n kat�l�-
m�yla gerçekle�en toplant�da, ODEM’in 
iki y�l� a�k�n süredir üzerinde çal��t��� 
ve � rmalar�n derinlemesine analizle-
rinin yap�l�p, karnelerinin ve gelece�e 
yönelik yol haritalar�n�n ç�kar�laca�� 

dan��manl�k hizmetinin detaylar� anla-
t�ld�.

 Toplant�da konu�an OST�M Vakf� 
Genel Sekreteri Gülnaz Karaosmano�-
lu, OST�M yönetimi olarak en öncelikli 
i�lerinin, OST�M’li � rmalar�n rekabet 
gücünü artt�rarak piyasada ayakta dura-
bilmelerine yard�mc� olmak oldu�unu 
belirtti. Bunun için de verilecek olan 
bu dan��manl�k hizmetine çok önem 
verdiklerini söyleyen Karaosmano�lu, 
“Bizim bölge yönetimi olarak, bölge-
miz içinde faaliyet gösteren 5 bin i�-
letmenin geli�imini ay�t etmek ve s�n�f-
land�rmak gibi bir lüksümüz yok. Yani 
1-2 ki�iden olu�an bir atölye de bizim 
için geli�tirmeye aç�k bir i�letmedir, 
100 ki�iden olu�an, üretimi yüksek 
olan � rma da bizim için u�ra��lmaya ve 
geli�tirilmeye de�er � rmalardan biridir. 
Dolay�s�yla e�itim ve dan��manl�k bi-
zim önümüzde önemli bir ödevdir. Bu 
sebeple Ostim Dan��manl�k ve E�itim 
Merkezi’ni kurduk” dedi. 

 Proje kapsam�nda, uzman ekibin, 
olu�turulan 160 soruluk liste ile tek tek 
� rmalar�n analizini yapaca��n� ve her 

� rmaya bir karne 
o lu� tu ru laca� �n � 
belirten Karaos-
mano�lu, bu karne 
sayesinde, � rmala-
r�n �u anki mevcut 
durumlar�n�n göz 
önüne serilece�ini 
ve bundan sonraki 
süreçte atmalar� ge-
reken ad�mlara ili�-

kin daha do�ru kararlar alabileceklerini 
söyledi. 

Ersoy: “��inizin gelece�ini 
daha net göreceksiniz”

 

 OST�M’li � rmalar ile i�birli�i yapmak 
için ba�vuran ana sanayi i�letmelerine, bu 
veriler sayesinde daha do�ru bir yönlen-
dirme yap�labilece�ini söyleyen dan��man 
U�ur Ersoy da, � rmalardan al�nacak bilgile-
rin gizlili�i konusunda �üphe duyulmamas� 
gerekti�ini özellikle vurgulad�. Bu sebeple 
çal��maya ba�lamadan önce her � rmayla 
gizlilik sözle�mesi imzalanaca��n� da söz-
lerine ekleyen Ersoy, bu anlamda tüm so-
rumlulu�u ODEM ve OST�M yönetiminin 
üstlendi�ini belirtti. Yap�lan çal��man�n 
sadece OST�M’li � rmalara fayda sa�lamak 
amac�yla yap�ld���n�n unutulmamas� gerek-
ti�ini söyleyen Ersoy: “Örne�in bir gün bir 
yat�r�m yapmaya, i�inizi büyütmeye karar 
verdiniz. Bu veriler �����nda hangi alana 
yat�r�m yapmal�s�n�z, i�inizi hangi alana 
do�ru büyütmelisiniz, daha net bir �ekilde 
görebileceksiniz” dedi.

Ayd�n: “Sizlerin piyasadaki 
ba�ar�s� tek mutlulu�umuz”

 OST�M’li � rmalar�n toplant�ya göster-
di�i yo�un ilgiye te�ekkür ederek sözleri-
ne ba�layan OST�M Yönetim Kurulu Ba�-
kan� Orhan Ayd�n da, bu çal��malardan 
duydu�u mutlulu�u dile getirdi. “Bizim 
bu çal��malar�n sonucunda elde etti�imiz 
tek �ey, bölgemizdeki � rmalar�n ve ge-
nel olarak bölgemizin ülke sanayisindeki 
itibar�n�n yükseldi�ini gördü�ümüzde ya-
�ad���m�z mutluluktur. Bölgenin rekabet-
çili�inin artm�� olmas�, bölge � rmalar�n�n 
uzun süre ya�ayabilmesi bizim için seyret-
meye de�er en önemli ç�kt�d�r” diyen Ay-
d�n �öyle devam etti:

 “Do�rusunu söylemek gerekirse bize 
hiç kimsenin böyle bir �ey yap�n dedi�i 
yok. Bizler biraz durumdan vazife ç�ka-
r�yoruz, biraz i�güzarl�k yap�yoruz, belki 
bölgedeki � rmalara bir katk�m�z olur dü-
�üncemizi tatmin etmeye çal���yoruz. Bu 
çabalar� gösterip sonuçlar�n� da gördükçe, 
yapt�klar�m�z�n ne kadar önemli oldu�u-
nu daha da iyi görüyoruz.”

OST�M’li firmalara bedava “check up”
OST�M’li � rmalar�n 

derinlemesine 
analizlerini yaparak, 

gelece�e ili�kin 
yol haritalar�n� 
belirlemelerine 
yard�mc� olacak 

dan��manl�k hizmetinin 
tan�t�m toplant�s�, 

geni� � rma kat�l�m�yla 
gerçekle�tirildi.

Birbiri içinde kayna�m�� iki kavram. 
Siyaset, insan ve mutlulu�u 
için olu�ur. Tabi ki yönetimin 

direksiyonu insand�r. Toplum sorunlar�n� 
ve çözümlerini bilen liyakatl� (ehliyetli), 
güvenilir insanlar�n (liderlerin) yönetimi ile 
toplum mutlulu�u sa�lanabilir.

Çok yönlü olan insan ve toplumlar�n 
sorun ve çareleri de çok yönlü ve kar���k 
durum arz eder. Bu sorunlar zaman�nda 
ve s�ras�yla halledilmezse h�zla katlan�r, 
çözümleri zorla��r. Sorunlar bireylere 
göre de�il ülke menfaatleri paralelinde 
ve ilkesel ele al�n�rsa çözümü kolayla��r ve 
rahats�zl�klar azal�r.

Siyasi iradenin kumandas�yla mahalli 
ve mülki idarelerde yap�lan hizmet ve 
yat�r�mlar�n ana amac� halk�n mutlulu�udur. 
Sivil toplum kurulu�lar� ise bu hizmetlere 
katalizatör rolü oynar ve sorunlar�n 
çözümünü kolayla�t�r�r.

Günümüzde sivil toplum kurulu�lar�n�n 
rol ve gereklili�i artmaktad�r. Olu�acak 
yeni mahalli idareler yasalar� ile merkezi 
idarenin bir ölçüde azalan yükü kar��s�nda 
güvenlik, d�� i�leri, e�itim, milli stratejiler 
alan�ndaki makro sorunlar için çözüm vakit 
ve imkanlar� olu�acakt�r.

Halk�n kat�l�mlar� ile (seçimle) olu�acak 
demokratik düzen içinde siyasi irade ve 
idareler bir yanda yine toplum kat�l�mlar� ile 

olu�acak sivil toplum kurulu�lar�n�n i�birli�i 
ülke ve halk�n�n mutlulu�u artar. Sorumlusu 
ve sorunlar� bireye dayal� bu sistem yerine 
Demokrasi ad�yla kurumsalla�mas�, 
ekonomilerinin iyile�mesi ba��ms�zl��a giden 
ana ve tek yoldur. 

Milletlerin tek ve ba�l�ca ideali ülke 
bütünlü�ü ile halk�n�n mutlulu�udur.

Bu kutsal hedefe götüren bütün yollar 
araçt�r. Adalet içinde kalk�nmak demokratik 
tarz ve sistemi kurmakta toplumun ana 
sorumlulu�udur.

Ülkemizin güncel ve öncelikli sorunu olan 
ekonomiyi açarsak; “üretim, istihdam, 
ihracat ve finansman” akla gelir.
Çözümün aç�l�m�na bakarsak;
Milletçe (çok çal��mak) ve tüm çal��anlar�,
Hizmet seviyesi yüksek (ba�ar�l�) insan 
olmak,

Hizmet seviyesi yüksek kurumlar,
Katk�s� yüksek sivil toplum kurulu�lar� ve 
mahalli idareler,
Toplum ile özde�le�mi� siyasi partiler,
Kamu kurulu�lar� ve bürokratik yap�m�z,
�stikrar unsuru sa�layan merkezi idareler 
akla gelmektedir.
Konuya tekrar k�salt�lm�� bakarsak: 
Ekonomi, e�itim, güvenlik, adalet, 
ba��ms�zl�k olmazsa olmazlar�n ba��nda gelir.
Hastal�k ve karadelik niteli�i ta��yan menfi 
unsurlar�n ba��nda; yolsuzluk, güvensizlik, 
e�itimsizlik, israf, hizip gelir.
Kurtulu�umuz için anahtar: dün / bugün / 
yar�n ile bütünle�mi� milli ve tarihi de�erler 
ile mücehhez halk�m�z ve kurumlar�n�n bilgi 
ve tecrübeyi esas alarak yapaca��m�z üretim 
/ ihracat ve payla��md�r. 
�nsan için olu�an siyasetin ba�rol oyuncusu 
kadrolar�n�n ta��mas� gerekli vas�flar, özetle; 

  Mesleki kariyerli ve özel ihtisasa sahip 
olmak,
  E�itim ve tecrübe seviyesi yüksek olmak,
  Ho�görülü ve geni� çevreleri kucaklay�c� 
olmak,
  Özverili, yard�msever olmak ve sorumluluk 
ta��mak,
  Dürüst ve güvenilir olmak, “hizipten” uzak, 
birle�tirici olmak, 
  Geni� çevreleri te�kilatland�rabilmek ve 
taraftar kazanmak,
  Bireysel de�il ilkesel davranabilmek,
  Te�kilat� ve tavan� ile iyi diyalog içinde 
olabilmek,
  �leti�im ve tan�tma kabiliyeti yüksek olmak,
  Siyasi ve ekonomik vizyona sahip olmak,
  Ekonomik konumu yeterli olmak,
  Bölge ve ülke potansiyelini ve sorunlar�n� 
iyi bilmek,
  Bürokrasi ile uyumlu olmak,  proje baz�nda 
geli�melere de�er vermek,
  Yap�lamayacak vaatlerde bulunmamak,
  Toplum katmanlar�nda denge unsuru 
olabilmek,
  Sivil toplum kurulu�lar� ve bas�nla yak�n 
temasta bulunabilmek.
  Milli ve manevi de�erlere ba�l� olmak, 
gibi…      
      
Bu ve bunun gibi özellikler ile topluma 
sorumluluk bilinci yüklenilen görevlerin 
ba�ar�s�n� yükseltecek, tersi ise kapat�lmas� 
zor olan zararlar has�l edecektir.

Fettah GÜVENTÜRK
Makine Yüksek Mühendisi

�nsan, Siyaset ve 
Kurtulu�umuz
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Savunma sanayicilerinin OST�M’ 
deki ikinci bulu�mas� sektörün 
dev isimlerinin yo�un kat�l�m�y-

la OST�M’de gerçekle�tirildi. SASAD, 
Aselsan, Havelsan, TAI ve Meteksan 
gibi � rmalar�n kat�l�m�yla gerçekle-
�en toplant�da, savunma sanayine yan 
sanayi olarak hizmet veren OST�M’li 
� rmalar da haz�r bulundu. 

Ana ve yan sanayi � rmalar�n�n birbir-
lerinden beklentilerinin konu�uldu�u, 
her iki taraf için de var olan sektörel 
s�k�nt�lar�n masaya yat�r�ld��� toplant�-
n�n aç�l�� konu�mas�n� yapan OST�M 

Vakf� Genel Sekreteri Gülnaz Karaos-
mano�lu, bu bulu�madan duyduklar� 
memnuniyeti dile getirerek sözlerine 
ba�lad�. Karaosmano�lu, bu bulu�ma-
n�n son derece sistemli, �uurlu, bölge-
sel kalk�nma planlar� do�rultusunda 
gerçekle�tirilmi� planl� ve stratejik bir 
bulu�ma oldu�unu söyledi. 

Ard�ndan söz alan Savunma ve Ha-
vac�l�k Kümelenmesi Yürütme Kuru-
lu Ba�kan� Mithat Ertu�, OST�M ve 
�vedik Organize Sanayi Bölgeleri’nde 
meydana gelen kazalardan dolay� haya-
t�n� kaybeden i�çileri “sanayi �ehitleri” 
olarak nitelendirdi ve tüm kat�l�mc�lar� 
sayg� duru�una davet etti. 

Sayg� duru�unun ard�ndan kat�l�mc�la-
ra OST�M ve OST�M Savunma ve Ha-
vac�l�k Kümelenmesi (OSSA) tan�t�m 
sunumlar� yap�ld�. OST�M sunumunu 
gerçekle�tiren Gülnaz Karaosmano�lu 
da ya�anan üzücü kaza sonras�nda, bi-
len bilmeyen herkesin OSB’leri karala-
ma kampanyas� ba�latt���n� söyleyerek, 
“Burada asl�nda çok önemli i�ler yap�-
l�yor. Türkiye’nin en önemli � rmalar� 
için üretimler yap�l�yor. Bizler de bu 
� rmalar� desteklemek, piyasadaki re-
kabet güçlerini artt�rmak için tüm ku-
rumlar�m�zla elimizden gelen deste�i 
vermeye çal���yoruz. Ostim yönetimi 
bunu sa�lamak için var” dedi.

Daha sonra söz alan OSSA E�le�tirme 
ve �� Geli�tirme Koordinatörü Dolunay 
Erdo�u�, Ostim Savunma ve Havac�l�k 
Kümelenmesinin bugüne kadar yapt��� 
çal��malar� ve küme üyesi � rmalar�n 
üretim ve rekabet güçlerini ana sanayi 
temsilcilerine aktard�. 

Ard�ndan SASAD ad�na kürsüye ç�-
kan SASAD Genel Sekreter Yard�m-
c�s� Y�lmaz Küçükseyhan da sözlerine 
ya�anan olaydan dolay� hayat�n� kay-

bedenlere rahmet, yak�nlar�na ve tüm 
OST�M’e de ba�sa�l��� dileyerek ba�-
lad�. Küçükseyhan, savunma yan sana-
yindeki kümelenmenin önemine dikkat 
çekerek, savunma sanayinin kültürü-
nün biraz de�i�ik oldu�unu, baz� sek-
törel disiplinleri gerektirdi�ini, ileri 
teknoloji kullan�lan bir sektör olmas� 

sebebiyle e�itimli çal��ana ihtiyaç du-
yuldu�unu ve tüm bunlar� sa�lamada 
kümelenmenin çok önemli oldu�unu 
söyledi. 

Ana ve alt yüklenicilerin 
sorunlar� tart���ld�

Toplant�da konu�an KOSGEB Ba�-
kan Dan��man� ve KOB� ve Yan Sa-
nayi Dan��ma Kurulu Ba�kan� Murat 
Kepir de SASAD KOB� ve Yan Sanayi 
Dan��ma Kurulu taraf�ndan haz�rlanan, 
savunma sanayindeki ana yüklenici ve 
alt yüklenicilerin beklentilerinin yer 
ald��� bir raporu sundu. Raporun, ana 
ve alt yüklenici aras�ndaki s�k�nt�la-
r�n ortaya koyulmas� ad�na son derece 
önemli oldu�unu söyleyen Kepir söz-
lerini �öyle sürdürdü: “Bu rapora göre 
ana yüklenicinin alt yükleniciden bek-
lentileri; kurumsalla�ma, üretim ve ka-
lite altyap�s�n�n geli�mesi, maliyet et-
kin çözümler üretebilmek, aksamadan 
i�leyen bir kalite sistemi, sözle�me ge-
reklerine uyulmas�, üretim kalitesinde 
süreklili�in sa�lanmas�, nitelikli perso-
nel istihdam� ve süreklili�in sa�lanma-
s�, olarak kar��m�za ç�km��t�r. Tüm bu 
istekler ana sanayinin alt yüklenicilerle 
çal���rken kar��la�t��� sorunlar üzerine 
ortaya ç�km��t�r. Bununla birlikte, alt 
yüklenici kobilerin de baz� s�k�nt�lar� 
ve ana yüklenicilerden istekleri var. Bu 
isteklerden baz�lar� kamu ihalelerin-
de, kurumsalla�m�� kobilerin di�erleri 
ile � yat rekabetine sokulmamas�, dar 
zaman dilimlerinde sipari� verip kobi-
lerin s�k��t�r�lmamas�, teklif isteme sü-
relerinin biraz daha uzun tutulmas�, alt 
yap�s� yetersiz veya Kalite Belgesi ol-
mayan � rmalara i� verilmemesi, ihale-
lerde en dü�ük � yat�n belirleyici olma-
mas�d�r.” Kepir, bu istek ve s�k�nt�lar�n 
payla��lmas�n�n çok önemli oldu�unu 
ve ancak bu payla��m sayesinde sek-
törde �u anda var olan 
problemlerin çözüme 
kavu�turulabilece�ini 
söyledi.

Küçükseyhan: “Ana 
sanayi alt yükleniciye 
destek olmal�”

Toplant� sonunda 
tekrar söz alan SA-
SAD Genel Sekreter 
Yard�mc�s� Y�lmaz 
Küçükseyhan; konu�-
malardan ortaya ç�kan 
baz� tespitlerini pay-
la�t�. Küçükseyhan 
�öyle konu�tu: 

“SASAD olarak, eli-
mizden geldi�i kadar 

alt yüklenici � rmalar�n ihtiyaç ve s�-
k�nt�lar�n� dinlemeye gayret ediyoruz. 
Görebildi�imiz kadar�yla kobilerin 
nitelikli eleman muhafaza etmesi ol-
dukça zor. Çünkü bir kurumda yeti�en 
mühendisi daha büyük � rmalar kap�-
yor. Dolay�s�yla kobi de yine orta bilgi 
düzeyinde bir eleman� istihdam etmek 
zorunda kal�yor yani kaliteli i� gücünü 
elinde tutam�yor. Di�er bir konu da Ür-
Ge a��rl�kl� çal��malar�n artt�r�lmas�. 
Bu konu da kesinlikle � rmalar�m�z�n 
geli�tirmesi gereken bir konudur. Kali-
te ve tesis güvenli�i ile igili hususlarda 
ise biz SASAD olarak her zaman yar-
d�mc� olmaya haz�r�z. Savunma Sanayi 
Müste�arl���m�z da bu konuda oldukça 
titiz davran�yor. Hocalar�n bulunma-
s�, e�itim masra� ar�n�n kar��lanmas� 
gibi konularda bizler yard�ma haz�r�z. 
Ayr�ca ana yüklenici � rmalardan bil-
gi ve deneyim sahibi çal��anlar�m�z�, 
sizin ihtiyaçlar�n�z do�rultusunda e�i-
tici olarak da sizlere yönlendirebiliriz. 
Üniversite sanayi i�birli�i konusunda 
ise bizim çekincemiz �u; üniversitenin 
laboratuar�nda üretilen veya ortaya ç�-
kan bir ürünle pazara girmeye çal��an 
akademisyenler oluyor. Biz buna kar-
��y�z, herkesin kendi i�ini yapmas�n-
dan yanay�z. ” 

Alt yüklenicinin en önemli sorun-
lar�ndan birinin de geciken ödemeler 
oldu�unu çok iyi bildi�ini söyleyen 
Küçükseyhan, ana yüklenicinin bu 
noktada alt yüklenicinin bu s�k�nt�s�n� 
çözmesi gerekti�ini söyledi.

Sunumlar�n ard�ndan kat�l�mc�lar, 
OST�M’de savunma sanayi alan�nda 
faaliyet gösteren CETEK Makine, DI-
GITECH, DORA Makine, EPS�LON, 
MEGE TEKN�K Makine, ÖZNUR 
Savunma ve Havac�l�k ve 3E EOS � r-
malar�n� ziyaret ederek, ürün ve üretim 
�ekilleri hakk�nda yetkililerden bilgi 
ald�lar.

Savunma sektörünün buruk bulu�mas�
OST�M’li savunma 

sanayi imalatç�lar�, 
Savunma Sanayi 
Kümelenmesi ve 

Savunma Sanayicileri 
Derne�inin ortak 

çal��mas� ile bir araya 
geldi. Bölgede ya�anan 

ac� olaylar�n pe�inden 
gerçekle�en toplant�da 

faciada hayat�n� 
kaybedenler ‘sanayi 

�ehitleri’ olarak an�ld�.

Gülnaz KARAOSMANO�LU
Ostim 
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Türkiye �statistik Kurumu (TÜ�K) 
2010 y�l� Aral�k ay� Sanayi Üreti-
mi Endeksini aç�klad�. Buna göre, 

Aral�k ay�nda sanayi üretimi bir önceki 
y�l�n ayn� ay�na göre yüzde 16.9, bir ön-
ceki aya göre yüzde 16.8 oran�nda artarak 
116.7’den 136.4’e yükseldi. Son 13 ayd�r 
kesintisiz art�� e�ilimini sürdüren sanayi 
üretimi endeksi Aral�k ay�ndaki düzeyi 
ile 2005 y�l�ndan bu yana en yüksek sevi-
yeye ula�t�. 2010 y�l� A�ustos ay�nda ilk 
kez kriz öncesi dönemki seviyenin üze-
rine ç�kan sanayi üretimi endeksi, Ekim 
ay�nda 129 de�eriyle 2005’ten sonraki 
en yüksek seviyeyi görmü�tü. Endeks, 
Aral�k ay�nda ise bu rekorunu egale etti. 
2009 y�l�n� dalgal� bir seyirle kapatan 
endeks, 2010 y�l� ba��nda büyük bir ge-
rileme ya�am��t�. Endeks 2010 y�l� Ocak 
ay�nda 99.3, �ubat’ta 99.5 olarak ger-
çekle�mi�ti. Ekonomideki toparlanmay-
la birlikte 2010 y�l� Mart ay�nda sanayi 
üretimi bir önceki y�l�n ayn� ay�na göre 
yüzde 21.4 art��la 115.8’e, Nisan’da yüz-

de 16.9 art��la 113.3’e, May�s’ta yüzde 
14.9 art��la 117.6, Haziran’da yüzde 10 
art��la 120.3’e yükselmi�ti. 2010 y�l� ba-
��ndan beri 2009 y�l�n�n ayn� ay�na göre 
yap�lan de�erlendirmelerde kesintisiz 
art�� trendini sürdüren sanayi üretimi 
endeksi, Temmuz ay�nda yüzde 8.8 ar-
t��la 120.1, A�ustos ay�nda yüzde 10.8 
art��la 115, Eylül’de yüzde 10.4 art��la 
113.9, Ekim’de yüzde 9.9 art�yla 129, 
Kas�m’da 9.4 art��la 116.8 düzeyinde 
gerçekle�mi�ti. 

�malat sanayi sektörü endeksi 
yüzde 18.9 artt�

 Sanayinin alt sektörleri incelendi�in-
de, 2010 y�l� Aral�k ay�nda bir önceki y�l�n 
ayn� ay�na göre; madencilik ve ta�ocakç�-
l��� sektörü endeksi yüzde 1.8 art�� gös-
terdi. Aral�k ay�nda imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 18.9 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve da��t�m� sek-
törü endeksi yüzde 7.9 art�� gösterdi. 

Y�ll�k ortalama art�� 
yüzde 13.1 oldu

 2010 y�l�n�n y�ll�k ortalamas� yine bir 
önceki y�l�n y�ll�k ortalamas� ile kar��la�-
t�r�ld���nda toplam sanayi sektörü endek-
si yüzde 13.1 artarak 102.9’dan 116.4 
düzeyine yükseldi. Bu kapsamda maden-
cilik sektörü endeksi yüzde 2.1 artarak 
127.5 düzeyine, imalat sanayii sektörü 
endeksi yüzde 14.4 artarak 114.3 düzeyi-
ne, elektrik, gaz ve su sektörü endeksi ise 
yüzde 8.3 artarak 129.8 düzeyine ula�t�. 

5 Sektörde üretim geriledi

 Aral�k ay�nda bir önceki y�l�n ayn� 
ay�na göre 5 sektörde sanayi üretiminde 
gerileme ya�and�. Ham petrol ve do�al-
gaz ç�kar�m� endeksinde bir önceki y�l�n 
ayn� ay�na göre yüzde 0.9 gerileme olur-
ken, metal cevheri madencili�i yüzde 
22.1, tütün ürünleri imalat� yüzde 24.5, 
temel eczac�l�k ürünlerinin ve eczac�l��a 
ili�kin malzemelerin imalat� yüzde 8.2, 
di�er imalatlar endeksi yüzde 13.7 geri-
leme gösterdi. 

Savunma Sanayi Müste-
�arl��� (SSM) taraf�ndan 
Ak�nc�lar’daki TAI tesislerine 

bir bas�n turu düzenlendi.
 Tan�t�m turu kapsam�nda, TAI’de 
devam eden uçak modernizasyon-
lar�, özgün üretim insans�z hava 
araçlar�, kompozit imalat, aviyonik-
entegrasyon tesisleri gezdirildi.

ANKA’lar geliyor

 TAI Entegre Uçak Grup Ba�-
kan� Özcan Ertem’in verdi�i bil-
giye göre, 30 Aral�k 2010’da ilk 
uçu�unu yapan ‘ANKA’ insans�z 
hava arac�ndan 5’i, 2011 y�l�nda 
hizmete haz�r hale gelecek. �lk 
prototipin ard�ndan ikinci ve üçün-
cü ‘ANKA’larda TAI’nin 62 bin 
metrekarelik en büyük hangar�n-
da yap�m a�amas�nda bulunuyor. 
Bunlara ilave olarak 2 ‘ANKA’�n 
da bu y�l içerisinde bitirilmesi 
öngörülüyor. Dizel motorlara sa-

hip olan ‘ANKA’ insans�z hava 
arac�, jet yak�t kullan�yor ve 24 
saat, 30 bin feette, 2 kamerayla 
görev yapabiliyor. TAI, prototip 
ANKA’lar�n ard�ndan Türk Silah-
l� Kuvvetleri’nden gelen talepler 
do�rultusunda, daha sonra üretece-
�i araçlara silah ve radar gibi un-
surlarda ekleyebilecek. Uçaklarda 
kullan�lan kablo uzunlu�unun 3.5 
kilometre oldu�u belirtildi.
TAI’de gerçekle�tirilen bir di�er 
önemli projede, Türk Ba�lang�ç 
ve Tem el E�itim Uçu� Projesi 
(HÜRKÜ�). Çal��malar�n h�zl� bir 
�ekilde sürdü�ü projede, ilk uçak 
2012’in ilk aylar�nda fabrikadan 
ç�kacak.

F-16’lar millile�iyor

 F-16 sava� uçaklar�n�n modernizas-
yonunda önemli i�lere imza atan TAI, 
Pakistan’a ait toplam 41 adet F-16’n�n da 
modernizasyonunu gerçekle�tirecek. Bu-
güne kadar TAI tesislerde 278 adet F-16 

sava� uça�� üretildi�i bildirildi.

 Türk mühendisleri TAI’de önem-

li bir projeye de imza atacaklar ve 

Türkiye’nin envanterindeki toplam 37 

Blok 30 F-16 sava� uçaklar� millile�-

tirecekler. Söz konusu uçaklar�n yaz�-

l�mlar�n�n ‘milli’ olmas� için çal��ma-

lara start verilirken, proje kapsam�nda 

‘millile�tirilmi�’ ilk uça��n 3 y�l sonra 

yap�lacak test uçu�unun ard�ndan Hava 

Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlan�-

yor. TAI yetkilileri projeyi, “Egemenlik 

aç�s�ndan önemli bir proje. Bunu F-16 

ile perçinlemek istiyoruz” sözleriyle 

dile getirdiler.

 TAI’deki Türk mühendisleri 

Meltem-2 ve Meltem-3 projeleri kapsa-

m�nda, Deniz Kuvvetleri Komutanl���’na 

ait 6, Sahil Güvenlik Komutanl���’na ait 

3 CASA uça��na ili�tin kon� gürasyon 

çal��malar�na devam ediyor.

Sanayi üretimi yüzde 16.9 artt�

F-16’lar millile�tirildi, yerli ANKA’lar geldi

Sanayi üretimi 2010 y�l� Aral�k ay�nda bir önceki 
y�l�n ayn� ay�na göre yüzde 16.9, bir önceki aya 

göre ise yüzde 16.8 oran�nda art�� gösterdi.

�lk uçu�unu 30 
Aral�k 2010’da yapan 
‘ANKA’ insans�z hava 

araçlar�ndan 5 tanesi, 
bu y�l�n sonuna kadar 

göreve haz�r hale 
gelecek.
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New York’ta aç�lan taksi 
ihalesinde, New York Be-
lediye Ba�kan� Michael 

Bloomberg taraf�ndan aç�klanan 3 
� nalist aras�na Ford Otosan tara-
f�ndan Gölcük’te üretilen Transit 
Connect ile birlikte Karsan’�n ge-
li�tirdi�i yüzde 100 Türk mal� taksi 
projesi de girdi. �halede 3’üncü � -
nalist ise Japon Nissan’�n geli�tir-
di�i taksi modeli oldu.

Finale kalan 3 model aras�nda 
en büyük �ans�n verildi�i Karsan, 
yap�lan son de�erlendirmelerin 
ard�ndan taksi ihalesini kazand��� 
takdirde önümüzdeki y�l 150 mil-
yon dolarl�k yat�r�m için dü�meye 
basacak. �halede 3 � nalist aras�n-
dan verilecek nihai kararla birlikte, 
taksicili�in 100. y�l� olmas� dolay�-
s�yla yeni bir taksi aray��� içine gi-
rilen New York’ta dola�an taksiler 
2014 y�l�na kadar tamamen yeni-
lenmi� olacak.

Amerikan bas�n� Karsan’�n ‘Ge-
lece�in Taksisi’ni, fütüristik tasar�-
ma sahip olan, tamamen camla kap-
l�, turistlerin New York caddelerini 
keyi� e seyredebilece�i bir model 
olarak tan�mlad�. Karsan’�n tasarla-
d��� ‘Gelece�in Taksisi’ konsepti, 
birçok teknolojik özellikleri için-

de bar�nd�r�yor. CNG yani çevre-
ci (s�k��t�r�lm�� do�algaz) motorla 
donat�lan araçta, engelli yolcular�n 
rahat inip binmeleri için elektronik 

rampa bile dü�ünülmü�. Yolcular, 
takside internete girebiliyor. Tak-
si sahibi ise araç üzerinde yer alan 
ekranlara reklam alabilecek. Tak-
si, önümüzdeki dönemde elektrikli 
motorla da donat�lacak.

New York halk�n�n yap�lan ka-
muoyu yoklamalar� neticesinde 
ürettikleri V1 isimli arac� tercih 
etti�ini, ancak ihaleyi kazanma-
salar bile arac� geli�tirmeye de-
vam edeceklerini söyleyen Karsan 
CEO’su Jan Nahum, “�laheyi ka-
zanamasak da, ABD’deki engelli 
araç pazar�na girece�iz. Ayr�ca 
San Francisco’nun elektrikli araç 
ihtiyac�n� kar��lamak ve 2016 Rio 
olimpiyatlar� için ula��m çözümü 
üretmek istiyoruz” dedi.

“Karsan Taksi” New York taksi ihalesinde � nalde

Serbest bölgeler istihdam umudu oldu
Türkiye’de bulunan 19 ser-

best bölgede 2010 y�l�nda 
48 bin 684 ki�i istihdam 

edildi. En çok istihdam toplam is-
tihdam�n yüzde 32’isini kapsayan 
Ege Serbest Bölgesi’nde ya�and�. 
D�� Ticaret Müste�arl��� verilerin-
den yap�lan hesaplamalara göre, 
Türkiye’de bulunan 19 serbest böl-
gede 2010 y�l�nda istihdam edilen-
lerin say�s� 2009 y�l�na göre yüzde 
10.4 artarak 44 bin 83’den 48 bin 
684 ki�iye yükseldi. Söz konusu dö-
nemde 12 serbest bölgenin istihda-
m�nda 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 ya�and�. Ege Serbest 
Bölgesi’nin istihdam� 2010 y�l�nda 
bir önceki y�la göre yüzde 32 art�� 
gösterdi. Böylece bölgede 2009 
y�l�nda istihdam edilen 13 bin 846 

ki�i, 18 bin 312’ye yükseldi. Ege 
Serbest Bölgesi’ni yüzde 28.6’l�k 
art�� gösteren Denizli Serbest Bölgesi 
izledi. Kocaeli Serbest Bölgesi’nde 
ise istihdam 1 y�lda yüzde 22.6 artt�. 
Bölgedeki istihdam say�s� 2 bin 
274’den 2 bin 785’e yükseldi. 

TÜB�TAK-MAM Teknolojileri 
Serbest Bölgesi’nin 

istihdam� 2 bin 255’e ç�kt�

 TÜB�TAK-MAM Teknolojileri 
Serbest Bölgesi’nin istihdam� yüz-
de 13.3 artarak 2 bin 255’e, Kayseri 
Serbest Bölgesi’nin istihdam� yüz-
de 13.9 artarak bin 425’e, �stanbul 
Trakya Bölgesi’nin istihdam� ise 
7.6 artarak bin 429’a ç�kt�. Avrupa 
Serbest Bölgesi’nin istihdam� 2010 

y�l�nda 2009 y�l�na göre yüzde 2.2 
artarak bin 952’ye yük-
seldi. �stihdam Adana-
Yumurtal�k Bölgesi’nde 
yüzde 4.4, Gaziantep 
Bölgesi’nde yüzde 6.1, 
Samsun Bölgesi’nde yüz-
de 10.6, Trabzon Serbest 
Bölgesi’nde yüzde 9.2, De-
nizli Serbest Bölgesi’nde 
yüzde 28.6 ve Merdin Ser-
best Bölgesi’nde yüzde 
13.3 art�� ya�and�. 

Rize Bölgesi’nde
istihdam durdu 

Rize Serbest Bölgesi’nde 
2010 y�l� sonunda istih-
dam durdu. 2009 y�l�nda 

bölgede 13 ki�i istihdam edilirken bu 
say� 2010 sonunda s�f�rland�. Antal-
ya 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�. 

Türkiye’de bulunan 19 serbest bölgede 
2010 y�l�nda 48 bin 684 ki�i istihdam edildi. En 
çok istihdam toplam istihdam�n yüzde 32’sini 
kapsayan Ege Serbest Bölgesi’nde ya�and�.

New York’ta 
‘Gelece�in taksisi’ 

slogan�yla aç�lan taksi 
ihalesine kat�lan 14 

proje aras�ndan 3 
� nalist belli oldu. 

Karsan’�n geli�tirdi�i 
yüzde 100 Türk mal� 
taksi projesi son 3’e 

kalmay� ba�ard�.
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KOB�’lerin 2010 y�l�nda bankac�-
l�k sektöründen kulland��� nak-
di krediler bir önceki y�la göre 

yüzde 50 art��la 124 milyar 978 mil-
yon TL’ye ula�t�. Son 1 y�ll�k dönem-
de KOB�’lere kulland�r�lan krediler 41 
milyar 706.4 milyon TL art�� gösterdi. 
2010 y�l�nda krediye ula�an KOB� say�s� 
bir önceki y�la göre yüzde 11.9 oran�nda 
art��la 1 milyon 374 bin 838 oldu. 2010 
y�l� sonunda KOB�’lerin takibe dü�en 
kredileri 2009’a göre yüzde 13.4 geri-
leyerek 6 milyar 892 milyon TL’den 5 
milyar 968 milyon TL düzeyine indi. 
Bankac�l�k Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu’nun (BDDK) aç�klad��� Aral�k 
ay� �nteraktif Bülteni’ne göre KOB�’lere 
kulland�r�lan toplam nakdi kredi miktar� 
2010 y�l� sonu itibariyle bir önceki y�la 
oranla yüzde 50 art��la 124 milyar 978 
milyon TL oldu. 2009 y�l� sonu itibariy-
le KOB�’lere kulland�r�lan nakdi kredi 
tutar� 83 milyar 271 milyon TL düze-
yindeydi. 31 Aral�k itibariyle kredi kul-
lanan KOB� niteli�indeki mü�teri say�s� 
2009’a göre yüzde 11.9 artarak 1 milyon 
374 bin 838’e yükseldi. 31 Aral�k itiba-
riyle son bir y�ll�k dönemde KOB�’lerin 
kulland�klar� kredi 41 milyar 706.4 mil-

yon TL tutar�nda artarken, kredilerden 
yararlanan KOB� say�s�ndaki art�� ise 
146 bin 192 olarak gerçekle�ti.

Mikro i�letme
kredilerinde %40.1 art��

 
 31 Aral�k itibariyle mikro i�letmelere 
kulland�r�lan nakdi krediler bir önceki 
y�l�n ayn� dönemine göre yüzde 40.1 
oran�nda artarak 40 milyar 903 milyon 
TL’ye ula�t�. An�lan dönemde kredi kul-
lanan mikro i�letme say�s� yüzde 5.7 ar-
t��la 1 milyon 56 bin 316 oldu.

Orta büyüklükteki i�letmelere 
kulland�r�lan kredi %56.4 artt�

 2010 sonu itibariyle kredi kulla-
nan küçük i�letme say�s� 2009’a oran-
la yüzde 43.9 art��la 232 bin 601’e 
ula�t�. Kullan�lan kredi tutar� ise son 
1 y�ll�k dönemde yüzde 54.1 art��-
la 34 milyar 13 milyon TL’ye ula�t�. 
Son bir y�lda kredi kullanan orta büyük-
lükteki i�letme say�s� yüzde 27.5 art��la 
85 bin 921’e ç�karken, orta büyüklükte-
ki i�letmelere kulland�r�lan kredi miktar� 
ise yüzde 56.4 art��la 50 milyar 62 mil-
yon TL oldu. 

2010 y�l�nda takibe dü�en 
KOB� kredileri %13.4 geriledi

 
 2010 y�l� sonu itibariyle takibe dü�en 
KOB� kredileri bir önceki y�la oranla yüzde 
13.4 gerileyerek 5 milyar 968.4 milyon TL 
düzeyinde gerçekle�ti. Bu dönemde takibe 
dü�en kredi tutar�nda ya�anan gerilemeye 
kar��n bat�k kredileri nedeniyle bankalar�n 
takibine dü�en KOB� say�s� bir önceki y�la 
göre yüzde 0.5 art��la 204 bin 592 oldu. 
Böylece son bir y�lda kredisi takibe dü�en 
KOB�’ler aras�na bin 39 i�letme daha ek-
lenmi� oldu. 

En çok mikro i�letmelerin

kredisi takibe dü�tü

 Kredisi takibe dü�en KOB�’ler 

içinde en büyük a��rl��� yine “kredi-

ye ula�ma imkan� en az olan” 173 bin 

553 mikro i�letme olu�turdu. Kredisi 

takibe dü�en küçük ölçekli i�letme sa-

y�s� 2010 y�l�nda 25 bin 118 olurken, 

kredisi takibe dü�en orta büyüklük-

teki i�letmelerin say�s� ise 5 bin 921 

düzeyinde gerçekle�ti. 

KOB� kredileri 125 milyar TL’ye ula�t�
 KOB�’lere kulland�r�lan kredi miktar� 2010 y�l�nda bir önceki y�la göre yüzde 50 art��la 125 milyar TL’ye 

dayand�. 2010 y�l�nda kredi kullanan KOB� say�s� yüzde 12 art��la 1 milyon 375 milyon i�letmeye ula�t�.

�ktisatç�lara göre i�sizlik en önemli 
sorun Üniversitelerin iktisat bö-
lümlerinde görevli 304 akademis-

yenle yap�lan anket sonuçlar�na göre, 
Türkiye’deki mevcut ekonomik durum 
iyi yolda seyrederken, en önemli sorun 
hala i�sizlik olarak de�erlendiriliyor.
 “�ktisat Hocalar�n�n Gözüyle I 2011 
Y�l�nda Türkiye Ekonomisi” ara�t�r-
mas�nda yer alan ankete kat�lan aka-
demisyenlerin yüzde 49,5’i i�sizli�i 
Türkiye’nin en önemli sorunu olarak 
görüyor. �stanbul Ekonomik Ara�-
t�rmalar Derne�i’nin (ÎEAD), online 
anket yöntemi ile gerçekle�tirdi�i ara�-
t�rma, iktisat hocalar�n�n 2011 y�l�na 
ili�kin de�erlendirmelerini ve beklenti-
lerini ortaya ç�kard�. 
 Türkiye’deki üniversitelerin iktisat 
bölümlerinde görevli 304 akademis-
yenle yap�lan anket sonuçlar�na göre, 
Türkiye’deki mevcut ekonomik du-
rum iyi yolda seyrederken, en önemli 
sorun hala i�sizlik olarak de�erlendi-
riliyor. Ankete kat�lan iktisat hocalar�-
n�n yüzde 49,5’i i�sizli�i Türkiye’nin 
en önemli sorunu olarak görürken, 
ayn� ankete kat�lan hocalar�n yüzde 
59,5’i bu y�l içinde i�sizlik rakamla-
r�nda önemli bir dü�ü� beklemiyor. 

 Ankete kat�lan iktisatç�lar�n yüzde 
782’si dünya ekonomisindeki dur-
gunlu�un 2011 y�l�nda da sürece�ini 
belirtirken, yüzde 66,7’si ise Avrupa 
ülkelerindeki krizin derinle�erek ba�ka 
ülkelere s�çrama ihtimalinin yüksekli-
�ine i�aret etti. 
 Anket sonuçlar� Türkiye ekonomi-
sinin büyümeye devam edece�i kana-
atini de ortaya ç�kar�yor. �ktisatç�lar�n 
yüzde 54,1’i büyüme oran�n�n yüzde 
3-5 aras�nda olaca��n� kaydederken, 
iktisatç�lar�n yüzde 44,1’i ise TÜFE 
oran�n�n yüzde 5-6 aras�nda seyredece-
�ini öngördü. 2011 y�l� sonunda dola-
r�n 1,5001,600 lira, avronun ise 2,000-
2100 lira band� aras�nda seyredece�ini 
tahmin eden akademisyenlerin yüzde 
52,3’ü faizlerde dü�ü� olabilece�ini 
kaydetti.  

�ktisatç�lara göre i�sizlik 
en önemli sorun
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Anadolu Kümeleri ��birli�i Platformu 
(AK�P) II. Yürütme Kurulu toplant�s� �z-
mir Atatürk OSB’de yap�ld�. AK�P Dö-

nem yöneticileri, Türkiye’nin muhtelif illerinde 
kurulu kümelerin kurulu� temsilcileri ile KOS-
GEB, DTM ve DPT temsilcilerinin kat�ld��� top-
lant�da kümelerin geli�imleri, kamu kurulu�lar� 
ile ili�kiler, tüzel ki�ilik yakla��mlar�, kamudaki 
kümelenme kavram� ve küme olu�umlar�na yö-
nelik destek mekanizmalar� tart���ld�.

AK�P Yürütme Kurulu Ba�kan� Çankaya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya B.Güvenç’in 
aç�� konu�mas� ile ba�layan oturumlarda Ostim 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n, sanayide 
yerli üretimin geli�tirilmesi ve “Offset Giri�imi” 
uygulamas�n�n önemini vurgulayan bir sunum 
yapt�.  Ayd�n, kümelenme sürecinin de asl�nda 
sektörlerin yerli teknolojinin geli�tirilmesi ve 
yerli üreticilerin rekabetçi özelliklerinin geli�tiril-
mesi � krine dayand���n� belirterek, kurulan kü-
melerin ve olu�turulan i�birli�i platformunun bu 
anlamda de�erlendirilmesi gerekti�ini belirtti.

Daha sonra Prof. Dr. Güvenç’in yönetti�i otu-
rumda Prof. Dr. Semih Güne�-�zmir Havac�l�k 
Derne�i, Ekin Ta�k�n-Organik G�da Kümesi, 
M. Atilla Özbek-Makine Metal Döküm Kü-
melenmesi, Prof. Dr. Fazilet Vardar-�NOV�Z 

Kümelenmesi, Hayati 
Öztürk-PETK�M Kimya 
Kümelenmesi, Hüseyin 
Vatansever-Endüstriyel Ha-
valand�rma �klimlendirme 
Kümesi, Kür�ad Yuvgun-
��lenmi� Meyve Sebze, 
Evrim Erk�l�ç-Seramik 
Kümelenmesi, Gülnaz 
Karaosmano�lu-Savunma 
ve Medikal Kümelerine 
ili�kin çal��malar ve yol 
haritalar� hakk�nda sunum 

yapt�lar.
AK�P Genel Sekreteri Prof. Dr. Levent 

Kandiller’in platforma ili�kin genel bilgilen-
dirme, AK�P tüzü�ü ve Küme Koordinatörü 
yeti�tirilmesine yönelik aç�klamalar�ndan sonra 
geçilen son oturumda kamu destek kurumlar�n�n 
“güç birli�i” temal� olu�umlara yönelik destek 
uygulamalar� tart���ld�.

 Çankaya Üniversitesi Giri�imcilik ve �novas-
yon Merkezi Yöneticisi Meral Say�n’�n yönetti-
�i oturumda KOSGEB ad�na Ostim KOSGEB 
Müdürü Mehmet Tezyeti�, D�� Ticaret Müs-
te�arl��� ad�na Emrah Sazak, Devlet Planlama 
Te�kilat� ad�na da Serkan Valondova kurumla-
r�n�n güç birli�i temal� projelere yönelik verdi�i 
destekleri anlatt�lar.

2010 y�l� için Orta Vadeli Prog-
ramda hede� enen 111.7 milyar 
dolarl�k hede� nin yakla��k 2 

milyar dolar üzerine ç�karan ihracat�n 
�ampiyonu 14 il 2011’e h�zl� bir giri� 
yapt�. 2010’un �ampiyon 14 ilinin ihra-
cat� Ocak ay�nda geçen y�l�n ayn� ay�na 
göre ortalama yüzde 30 art�� gösterdi. 
Türkiye �hracatç�lar Meclisi (T�M) veri-
lerine göre geçen y�l ihracatlar�n� 1 mil-

yar dolar�n üzerine ç�karan 14 il 2011’e 
h�zl� ba�lad�. Geçen y�l�n �ampiyonla-
r�n�n ihracat� Ocak ay�nda geçen y�l�n 
ayn� dönemine göre yüzde 30 artt�. 

�hracat �ampiyonu �stanbul 
2011’e 4.2 milyar dolarla ba�lad�

2010 y�l�nda yap�lan ihracat�n yüzde 
46’s�n� omuzlayan �stanbul 2011 y�l�na 

h�zl� bir giri� yapt�. �stanbul’un Ocak 
ay� ihracat� geçen y�l�n ayn� dönemine 
göre yüzde 22.2 artarak 3 milyar 438.9 
milyon dolardan 4 milyar 201.8 milyon 
dolara yükseldi. �stanbul böylece Ocak 
ay�nda ihracat� 1 milyar dolar� geçen tek 
il oldu.

Hatay ve Kocaeli’nin 
ihracat� yüzde 56.4 artt�

 
Geçen y�l� 8 milyar 880.2 milyon do-

lar ihracatla kapatan Kocaeli’nin ihracat� 
Ocak ay�nda geçen y�l�n ayn� ay�na göre 
yüzde 56.4 artarak 586 milyon dolar-
dan 916.7 milyon dolara ula�t�. 1 milyar 
732.1 milyon dolarl�k ihracat�yla 2010 
y�l�n� 8’inci s�rada kapatan Hatay’�n 
Ocak ay� ihracat� da geçen y�l�n ayn� 
dönemine göre yüzde 56.4 artt�. Böyle-
ce 2010 y�l�n�n Ocak ay�nda 118 milyon 
650 bin dolar olan Hatay’�n ihracat� bu 
y�l�n Ocak ay�nda 185 milyon 591.1 bin 
dolar oldu.

Sadece Antalya’n�n
ihracat� azald�

2010 y�l�nda 1 milyar dolar�n üzerinde 
ihracat yapan iller aras�nda Ocak ay�nda 

geçen y�l�n ayn� ay�na göre ihracat�nda 
azal�� gösteren il sadece Antalya oldu. 
Antalya’n�n ihracat� Ocak ay�nda geçen 
y�l�n ayn� dönemine göre yüzde 9.7 aza-
larak 96.2 milyon dolardan 86.8 milyon 
dolara geriledi.

Ba�kentin ihracat�
yüzde 8.4 artt�

Ocak ay�nda geçen y�l�n söz konu-
su dönemine göre bursa’n�n ihracat� 
yüzde 3.4 art��la 954.5 milyon dola-
ra, �zmir’in ihracat� yüzde 15 art��la 
622.7 milyon dolara, Ankara’n�n ihra-
cat� ise yüzde 8.4 art��la 425.4 milyon 
dolara yükseldi. Söz konusu dönem-
deki di�er ihracat art��lar� ise �öyle: 
“Gaziantep yüzde 34.2 art��la 361.4 mil-
yon dolar, Manisa yüzde 24 art��la 244.1 
milyon dolar, Denizli yüzde 13.7 art��la 
181.2 milyon dolar, Sakarya yüzde 2.5 
art��la 166.4 milyon dolar, Mersin yüzde 
38.4 art��la 159.6 milyon dolar, Adana 
yüzde 32.1 art��la 128.9 milyon dolar, 
Kayseri yüzde 42.2 art��la 100.9 milyon 
dolar.” 

Geçen y�l�n ihracat �ampiyonlar� h�zl� ba�lad�

KÜME kurulu�lar� �zmir’de bulu�tu

 2010 y�l� için Orta Vadeli Programda hede	 enen 111.7 milyar dolarl�k hede� nin yakla��k 2 
milyar dolar üzerine ç�karan ihracat�n �ampiyonu 14 il 2011 y�l�na da h�zl� ba�lad�.

Yozgat, Sivas, Kayseri illerini 
kapsayan Orta Anadolu bölü-
münün sanayi, ticaret, maden, 

turizm, tar�m ve hayvanc�l�k alanla-
r�nda önemli potansiyeller ta��d���, 
yenilebilir ve sürdürülebilir bir enerji 
kayna�� olarak öne ç�kan jeotermal 
enerji kaynaklan aç�s�ndan da oldukça 
zengin oldu�u belirtildi. 
Yozgat, Sivas ve Kayseri illerinin 
olu�turdu�u Orta Anadolu Kalk�nma 
Birli�i (ORAN), bölgenin kalk�nma-
s�na yönelik 2013 y�l�na kadar ya-
p�labilecek çal��malar� kapsayan bir 
plan haz�rlayarak, yay�mlad�. Yap�lan 
mevcut durum analizi de�erlendirme-
si sonucunda bölgenin sanayi, ticaret, 
maden, turizm, tar�m ve hayvanc�l�k 
alanlar�nda önemli potansiyeller ta-
��d���, yenilenebilir ve sürdürülebilir 
bir enerji kayna�� olarak öne ç�kan 
jeotermal enerji kaynaklan aç�s�ndan 
da oldukça zengin oldu�u vurgulanan 
planda, “Kayseri, Sivas ve Yozgat il-
leri, bahsedilen potansiyeller nedeniy-
le önemli sektörel merkezler olarak 
bölgenin odak noktalar�n� olu�turmak-
tad�rlar” denildi. 
Planda, üç ilin mevcut potansiyelleri 
�öyle özetlendi: 
 “Mevcut verilere göre, 
Kayseri ilinin sanayi, ticaret, 
turizm, tar�m ve hayvanc�l�k 
sektörlerinde önemli potan-

siyeller ta��d��� görülmektedir. Bu 
sektörler önemli çekim merkezleri 
ve odak noktalar� olu�turacak ni-
teliktedir. Bölge plan� kapsam�nda 
Kayseri’de mevcut sanayi, ticaret, ta-
r�m ve hayvanc�l�k sektörlerinin geli�-
tirilmesi öngörülmü�tür. Özellikle bu 
sektörlerdeki talep ve ihtiyaçlara h�zl� 
ve dinamik bir �ekilde cevap verebile-
cek uygulanabilir bir plan haz�rlamak 
hede� enmektedir. Yozgat’ta maden, 
tar�m ve hayvanc�l�k sektörünün ta-
��d��� potansiyelleri de�erlendirmek, 
turizm potansiyelini aktif hale geçir-
mek, jeotermal enerji ile rüzgar ener-
jisi kaynaklar�n�n kullan�m alanlar�n� 
geni�letmek ve bölgenin gücünü öne 
ç�karacak projeleri yönlendirmek üze-
re geli�me hede� enmektedir. Sivaska 
ise tar�m, hayvanc�l�k, turizm ve ma-
den sektörleri öne ç�kmaktad�r. Yine 
plan kapsam�nda ta��d�klar� mevcut 
ve at�l potansiyellerle ön plana ç�kan 
bu alanlarda geli�me öngörülerek, bu 
sektörlerin bölge ve ülke için önemli 
sektörel merkezler olarak öne ç�ka-
r�mas� hede� enmi�tir.”

Orta Anadolu Kalk�nma Plân� haz�rland�
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Ostim Savunma ve Havac�l�k 
Kümesi (OSSA), Hollanda’dan 
gelen Rekkof Aircraft (Next 

Generation Aircraft) � rmas�n� a��rla-
d�. Uçak tasar�m� ve montaj� a�ama-
lar�nda birlikte çal��abilecekleri bir i� 
orta�� aray���nda olan � rma yetkilileri, 
Ostim’li � rma temsilcileriyle görü�me-
ler yapt�lar. Rekkof Aircraft Genel Mü-
dürü Maarten van Eeghen, Sat�nalma 
Müdürü Hans Quist ve Planlama Yö-
neticisi Henry Marsmann, olu�turmay� 
dü�ündükleri i� ortakl���na ili�kin de-
taylar�, Ostim OSB toplant� salonunda 

gerçekle�tirilen bir sunumla aktard�lar. 
Ostim Savunma ve Havac�l�k Kü-

mesi üye � rma temsilcileri de, olas� i� 
ortakl��� sürecinde � rman�n kendilerin-
den beklentilerini ö�renme ve kar��l�k-
l� görü� al��veri�inde bulunma imkan� 
buldular. 

2 gün boyunca � rma görü�meleri 
yapan Rekkof Aircraft yetkilileri, son 
derece faydal� ve olumlu ziyaretlerde 
bulunduklar�n� ve yak�n zamanda bir 
i� ortakl���n�n temelinin at�laca��na 
inand�klar�n� belirterek ülkemizden ay-
r�ld�lar.

1996 y�l�nda Beyköy s�n�rlar� içe-
risinde kurulan Organize Sanayi 
Bölgesinin yönetimi � rmalara 

devredildi.Vali �ahin, Bundan sonra 
Organize Sanayi Bölgesinde üretim 
ve istihdam kapasitesinin artt�r�lmas�-
n� temenni etti.

Toplant�da konu�an Vali Vasip �a-
hin, her zaman sanayicilere destek 
vereceklerinin alt�n� çizerek “Bugün 
1996 y�l�nda kurulan 1. OSB’nin 
önemli bir genel kurulunu yapt�k. Sa-
nayicilerimizin  iradesi do�rultusunda 
Organize Sanayi Bölgesi’nin kendi 
kendisini yöneterek yoluna devam 
etmesi yönünde karar vermek üzere 
topland�k. Çok daha güzel i�ler yap�-
lacakt�r. Her zaman sanayicilerimizin 
yan�nday�z” dedi.

Üretim ve istihdam 
art�r�l�r temennisi

Bundan sonra Organize Sanayi Böl-
gesinde üretim ve istihdam kapasitesi-
nin artt�r�lmas�n� temenni eden �ahin 
�öyle devam etti: “Organize Sanayi 
Bölgesi 56 parselden olu�uyor. �uan-

da 46 parselde faaliyet devam ediyor. 
�n�allah faaliyette olmayan 10 parsel 
için güzel kararlar al�n�r. Organize Sa-
nayi Bölgesinde bir çok �ey yap�ld�. 
Çok sanc�l� bir dönem atlat�ld�. Buna 
ra�men oraya yat�r�m yapan sanayi-
cilerimizi �ükranla an�yorum. Cesa-
retle orda bir tak�m zorluklara gö�üs 
gererek yat�r�m yapt�lar. 5084 say�l� 
Te�vik Kanunununda yard�m�yla Or-
ganize Sanayi Bölgemiz kapasitesini 
tahsis alan�nda doldurdu. Üretim ka-
pasitesi de her geçen gün artacak in-
�allah. Biz istihdam da buran�n biraz 
daha faal olmas�n� istiyoruz.   kapa-
sitenin daha da artt�r�labilece�ini bili-
yoruz. Bütün sanayicilerimize üretim 
ve istiham art�r�m�na yönelmeleri 
konusunda beklentilerimiz oldu�unu 
belirtmek istiyoruz.”  �ahin’in konu�-
mas�n�n ard�ndan mevcut yönetimin 
göreve devam edip etmeyece�i hu-
susunda üyelerin oyuna ba�vuruldu. 
Yap�lan oylama neticesinde yöneti-
min � rma sahiplerine devredilmesine 
karar verildi. 

Gürcistan’a ba�l� Acar Özerk 
Cumhuriyeti Ba�bakan� Le-
van Vanshalomidze, Gürcistan 

Büyükelçisi Tariel Lebamidze ile baz� 
Acar hükümet temsilcileri ve uzmanla-
r�ndan olu�an bir heyet Ostim’i ziyaret 
etti.  Gürcistan ve ba�l� özerk cumhu-
riyetlerde devam eden kalk�nma çal��-
malar� için Türkiye’yi birinci s�rada 
çözüm orta�� ülke olarak benimsedikle-
rini anlatan konuk heyet, Ostim benzeri 
bir sanayi bölgesi kurulmas� konusunda 
OSB Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n, Bölge Müdürü Adem Ar�c� ve 
Ostim Yat�r�m A.� Koordinatörü Ab-
dullah Çörtü ile isti�arede bulundular. 
Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� Ayd�n, 
kom�u ve karde� ülke Gürcistan’dan 

gelecek kalk�nma ve sanayile�meye 
yönelik her talep için severek destek 
olacaklar�n�, Ostim’in bir sanayi kenti 
kurulumu için bilgi birikimi ve lojistik 

malzemeye sahip oldu�unu ifade etti. Bu 
arada Ostim’in mart ay�nda bir heyetle 
Gürcistan’� ve Acar Özerk Cumhuriyeti-
ni ziyaret etmesi de kararla�t�r�ld�.

Hollandal� Rekkof 
Aircraft OST�M’de

Düzce 1.OSB yönetimi 
� rmalara devredildi 

Acar Özerk Cumhuriyeti’nden heyetSigortal� çal��an 
say�s� 2010’da 16 
milyonu a�t�

Küresel kriz döneminde 
1 milyon ki�i azalan 
sigortal� say�s�nda rekor 

art�� kaydedildi.Sosyal Güvenlik 
Kurumu’ndan (SGK) yap�lan 
aç�klamada sigortal� çal��an say�s� 
16 milyonun üzerine ç�kt��� ifade 
edildi. 

Aral�k ay� itibariyle ba�ta 
güvenlik, temizlik ve ta�eron 
i�letmelerin i�çileri olmak üzere 
sözle�melerinin feshedilmesi 
nedeniyle ya�anan dönemsel 
i�çi say�s�ndaki azalma, 2010 
y�l� sonu itibariyle s�n�rl� kald�. 
Bu nedenle, Kas�m ay�ndaki 16 
milyon 147 bin ki�ilik sigortal� 
say�s�n�n, y�l sonunda 16 
milyonun alt�na gerileyebilece�i 
ihtimali gözetilmi�ti. Ancak, 
dü�ü� s�n�rl� oldu ve sigortal� 
say�s� 2010’u 16 milyon 88 bin 
ki�iyle kapatt�. 
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Kazakistan Büyükelçisi Canse-
yit Tüymebayev hem tan��mak 
hem de ticari i�birli�i ba�lant�-

lar� kurmak için beraberindeki Kazak 
i� adamlar� Kanat Aitugan ve Marat 
Adilov ile birlikte Ostim’i ziyaret etti. 
Ostim yönetim binas�nda gerçekle�en 
ziyarette, Büyükelçi Tüymebayev ve 
beraberindekiler Ostim’li sanayicilerle 
biraya geldiler.

 Konferans salonunda düzenlenen 
toplant�da Kazakistan’�n sanayi ala-
n�ndaki eksiklikleri, hede� eri ve Ostim 
� rmalar�n�n hangi alanlarda Kazakistan 
� rmalar� ile i�birli�ine gidebilecekle-
ri tart���ld�. Toplant�da söz alan Ostim 
OSB Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n, Kazkistan’la uzun zamand�r 
baz� projeler yürütüldü�ünü, Özellik-
le Çimkent’te bir sanayi bölgesi kur-

ma projesinin kendilerini çok heye-
canland�rd���n� söyledi. Ayd�n, “Biz 
Kazakistan’la i� yaparken sadece ticari 
olarak bakm�yoruz. Biz i�in maneviya-
t�n� da önemsiyoruz. Tarihimiz ve co�-
rafyam�z bize zaten ortak çal��malarda 
bulunup bilgi birikimimizi payla�may� 
�art ko�uyor. �li�kilerimizi sadece tica-
ret ve para kazanma üzerine de�il, dost-
lar�m�zla birikimlerimizi payla�mak 
üzerine kuruyoruz. Bu nedenle Büyü-
kelçimize çok te�ekkür ediyorum. Siz-
lerle her türlü i� birli�ine, güç birli�ine 
haz�r oldu�umuzu söylemekten keyif 
duyuyorum” dedi.
 Ayd�n’�n ard�ndan söz alan Kazakis-
tan Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev 
de, Ostim’de bulunmaktan dolay� son 
derece mutlu olduklar�n� belirterek 
sözlerine ba�lad�. Bir sanayi bölgesi 
olarak Ostim’in çok önemli ve ba�ar�-

l� bir örnek oldu�unu dü�ündüklerini 
belirten Tüymebayev, bu sebeple ül-
kelerinde de Ostim benzeri bir sanayi 
yap�la�mas�n� olu�turmay� istediklerini 
söyledi. Bu sene 20. Y�l�n� kutlad���m�z 
ili�kilerimizi daha da geli�tirmek istiyo-
ruz diyen Tüymebayev sözlerini �öyle 
sürdürdü: “Sistemli bir �ekilde i�birli�i 
çal��malar� yapmak istiyoruz. Ostim 
insanlar� sadece çal��t�rm�yor, e�itiyor, 
üniversiteyle i�birli�i yap�yor, tekno-
park kuruyor, meslek liseleri aç�yor, 
yani bünyesindeki � rmalar� sosyal alan-
da da destekliyor. Bu sebeple Ostim’i 
dünya çap�nda iyi bir örnek olarak 
kabul ediyoruz. Buraya in�allah daha 
s�k gelece�iz.” Toplant�n�n ard�ndan 
Ostim’de � rma ziyaretlerinde bulunan 
heyet, yeni i� ortakl�klar� kurabilmek 
temennisiyle Ostim’den ayr�ld�lar.

Ostim ve çevresindeki 
sanayicilerin mesleki 
dayan��mas� için kuru-

lan ORS�AD (Ostim Organize 
Sanayi Bölgesi Sanayici ��a-
dam� ve Yöneticileri Derne�i) 
üye KOB�’lerinin akaryak�t 
ihtiyaçlar�n�n temininde özel 
avantaj sa�layan anla�malar 
yapt�. 
 Dernek Ba�-
kanl���n�n ver-
di�i bilgiye 
göre Anadolu 
Akaryak�t Ti-
caret Limited 
�irketi ile Tür-
kiye genelinde 

81 ilde 1722 Petrol Ofisi �stas-
yonunda geçerli pompa sat�� 
fiyatlar� üzerinden ORS�AD 
üyelerine % 6 indirim uygu-
lanacak. Ayr�ca yine Türkiye 
genelinde tüm TOTAL istas-
yonunda geçerli pompa sat�� 
fiyatlar� üzerinden ORS�AD 
üyelerine % 6 indirim uygula-
naca�� da bildirildi.

Ostim OSB Anadolu
fuarlar�nda

ORS�AD üyelerine 
indirimli yak�t

Kazakistan Büyükelçisi
Ostim’de

Kazakistan Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev, 
Kazakistan – Türkiye aras�nda sanayi ortakl���n� 
geli�tirebilmek için Ostim’in çok önemli bir rol 

üstlenece�ine inand�klar�n� söyledi.

Her y�l �stanbul ve Ankara’da dü-
zenlenen çok say�da fuara OSB 
stand� ile ya da toplu � rmalar� ile 

kat�lan Ostim bu y�l Anadolu’nun de�i�ik 
illerindeki fuarlarda da boy gösteriyor. 
 OSB Fuar Organizasyon birimi 2011 y�-
l�nda OSB olarak sadece �stanbul fuarlar�na 
de�il, daha önce kat�lmad�klar� kentlerdeki 
fuarlara da kat�lmay� hede� ediklerini, bu 
kapsamda Adana �n�aat Yap� Malzemeleri, 
�n�aat Teknolojileri, �� ve �n�aat Makineleri 
Fuar�’na kat�ld�klar�n aç�klad�.
Yetkililer, amaçlar�-
n�n bölge � rmalar�n�n 
ürünlerine ülkemizin 
ve dünyan�n her ye-
rinde ihtiyaç duyan 
herkesin daha kolay 
ula�mas�n� sa�lamak 
oldu�unu belirtirken, 
Adana’daki fuara OSB 
Müdürlü�ü olarak 50 
metrekarelik alanda 
özel standla kat�ld�k-
lar�n�, i� ve in�aat ma-

kineleri kümelenmesinin fuarda Ostim ve 
küme üyesi � rmalar� tan�tt���n� söylediler. 
Bay�nd�rl�k ve �skan Bakan� Mustafa Demir, 
Adana Valisi �lhan At�� ve Adana Büyük�e-
hir Belediyesi Ba�kan Vekili Zihni Ald�rmaz 
da Ostim Stand�n� ziyaret edenler aras�nday-
d�. Bakan Demir, Ostim’le gurur duydu�unu 
ve ba�ar�lar�n� takip etti�ini söyledi.
Ostim önümüzdeki aylarda �zmir, Diyar-
bak�r, Bursa, Gaziantep gibi illerde 
düzenlenecek ilgili sektör fuarlar�na da 
kat�lacak.  


