




ŞUBAT 2012ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1

Ostim Medya A.Ş. 
Adına İmtiyaz Sahibi

Orhan AYDIN

Genel Yayın Koordinatörü
Kemal ÇEKÜÇ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Barış YURTSEVER

Yayın Kurulu
Orhan AYDIN
Sıtkı ÖZTUNA

Bünyamin KANDAZOĞLU
Ümit GÜÇLÜ

Editör
Selin DOĞAN ATAK

Görsel Tasarım
Bayram DEMİRAĞ

Prodüksiyon : 

REKLAM REZERVASYON
0 312 385 58 20 - 21

Baskı : Dünya Yayıncılık A.Ş. 

YÖNETİM MERKEZİ
Uzayçağı Cad. Uzayçağı Ticaret Merkezi 

No:29/47 Ostim/ANKARA
Tel : 0 312 385 58 20 - 21
Faks : 0 312 385 78 37

www.ostimgazetesi.com

Şefi k ÇALIŞKAN

 4’de

Ekonomide ceviz 
yerine kabak ekmek
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Yıllar...
Yollar...
Anılar...

Veli SARITOPRAK
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Euro bölgesi borç krizi

Abdullah ÇÖRTÜ
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Cari açık 
sorununu çözdük

TEMSA’nın eski CEO’su olan 
otomotiv sektörünün duaye-
ni Mehmet Buldurgan, yerli 

markanın gerçekten yerli sayılabil-
mesi için aranması gereken en önem-
li kriterin ‘bağımsızlık’ olduğunu, 
bağımsızlığın ise yerli motorla müm-
kün olacağını söyledi.

On yıl boyunca yürüttüğü Temsa 
üst düzey yöneticiliğinden 2010 yı-
lında ayrılan ve bugün yatırım da-
nışmanlığı yapan otomotiv duayeni 
Mehmet Buldurgan, yerli markanın 
ancak yerli bir motorla mümkün 
olacağını, aksi halde ‘babayiğidin 
topal’ olacağını söyledi. Yerli mar-
kanın, gerçekten yerli sayılabilmesi 
için aranması gereken tek kriterin 
‘bağımsızlık’ olduğunu ifade eden 
Buldurgan, Temsa’dan ayrıldıktan 
sonra kurduğu ‘mbco Strateji ve 
Yatırım Danışmanlığı’ şirketinde 
otomotiv sektöründe biriktirdiği de-
neyimi özellikle Türkiye’de yatırım 
yapmak isteyen yabancı şirketlerin 
yerli sanayiyle ‘evlendirilmesi’nde 
kullanıyor. Buldurgan Fiat CEO’su 
Sergio Marchionne’nin ‘Türk mar-
kasını Tofaş’la birlikte yaratacağız’ 
açıklamasından sonra alevlenen tar-
tışmaya farklı bir bakış açısıyla da-
hil oldu. Bir markanın ne kadar yerli 
olduğunu anlamanın tek kriterinin 
bağımsız karar alabilmesi olduğuna 
vurgu yapan Buldurgan, bağımsızlı-
ğın ilk büyük adımının ise ‘motorun 
yerli olmasıyla’ atılacağını söyledi. 

Bağımsızlık kriteri çok önemli
 

Buldurgan şöyle konuştu: “Sınai ve 
fi kri mülkiyet hakkı sende ise, sen de 
bir Türk şirketi isen, ürettiğin şey ne 
ise Türk malıdır. Ama bu yetmiyor. 
Temsa, BMC, Otokar böyledir, Dob-
lo ve Minikargo da böyledir. Burada 

bir de bağımsızlık kriterini açmak 
gerekiyor. Bağımsız marka, bir ara-
cın üretiminde kullanılan 1500-2 bin 
adet parçayı dilediği yerden satın ala-
bilen markadır. Yerli Doblo niye tam 
yerli değil, çünkü Fiat motoru kullan-
mak zorunda. Yerli marka, ben Fiat 
motoru yerine, Türkiye’de üretilen 
A marka motoru kullanacağım derse, 
diyebilirse, diyebilecek durama ge-
lirse gerçek anlamda bağımsız hale 
gelir, yerli olur.” Buldurgan, yıllardır 
dünyaya kendi markalarıyla otobüs, 
minibüs ve kamyon satan Türk mar-
kalarının deneyimlerinden yararlanıl-
masını da öneriyor.

‘Marka yaratan yerli 
aslanlar çıkıp konuşmuyor’

 
“Temsa, BMC, Otokar yerli mar-

kalı otobüs yapıyor ama çıkıp ‘Biz 
bunu yaptık arkadaş.’ demiyor. 
Peugeot’nun genel müdürü çıkıp biz 
de yerli üreticiyiz diyor. Ben bunu 
okuduğumda jilet aradım. Onlar ko-

nuşuyor, bizim bunu aslanlar gibi 
yapan, marka yaratan yerli üreticile-
rimiz çıkıp konuşmuyor.”

‘Birkaç BOSCH 
yatırımı bizi uçurur’

Türkiye’ye yılda 1 milyona yakın 
motor ithal edildiğine dikkat çeken 
Mehmet Buldurgan, bu derece büyük 
üretimi olan bir ülkenin hâlâ kendi-
ne ait bir motor fabrikası kuramamış 
olmasının ise sorgulanması gerekti-
ğini dile getirdi. Buldurgan, “Motor 
şanzıman, diferansiyel ve yürüyen 
akşam dediğimizde esas kıyamet 
burada kopuyor. Yerli otomobilden 
önce, yerli motor üretilmeli. Öte 
yandan Türkiye’de üretilen 1 milyon 
aracın en az 700 bini ZF şanzıman 
kullanıyor. O zaman bu markanın 
Türkiye’ye gelip yatırım yapmama-
sı için hiç bir neden yok. Türkiye’de 
birkaç tane Bosch gibi yatırım olsa 
uçarız.” dedi.

“Babayiğit topal olmasın!”
  On yıl boyunca yürüttüğü Temsa üst düzey yöneticiliğinden 2010 yılında ayrılan ve bugün 

yatırım danışmanlığı yapan otomotiv duayeni Mehmet Buldurgan, yerli markanın ancak yerli 
bir motorla mümkün olacağını, aksi halde ‘babayiğidin topal’ olacağını söyledi.

TEMSA Eski CEO’su TEMSA Eski CEO’su 
Mehmet BULDURGANMehmet BULDURGAN

Cüneyt ÖRKMEZ
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Kış soğuğu ve ticaret

Emin AKÇAOĞLU
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Sanayileşmenin
gizli tarihi
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TİM’in 2011 yılı faaliyetlerini de-
ğerlendiren ve 2012 yılının makro 
beklentilerini düzenlediği basın 

toplantısıyla açıklayan Büyükekşi, 2012 
yılını “Fırtınalı denizde güvende yol-
culuk” sözüyle değerlendirdi. İhracatın 
yanı sıra artan ithalatla ilgili TİM’e ya-
pılan eleştirilere de yanıt veren Büyü-
kekşi, “Bizim adımız Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi. Bizim işimiz ihracat. İthalat 
bizim işimiz değil. Onu TÜİK açıklıyor. 
Türkiye’de otobüse, arabaya, uçağa bi-
nen, ısınan hepimiz ithalata katkıda bu-
lunuyoruz. Türkiye’de üretim yapan ama 
hiç ihracat yapmayan fi rmalar da ithalat 
yapıyor. Ama bu işin en kötü adamı ih-
racatçılar gibi gösterilmek isteniyor” şek-
linde konuştu. 

“Fransa ile ilişkiler 
yumuşatılmalı”

 
Türkiye’nin son günlerde gündemini 

oluşturan Fransa Senatosu’nun Ermeni 
Soykırımı Yasası’nı onaylaması ile ilgili 
de değerlendirmelerde bulunan TİM Baş-
kanı Büyükekşi, “Biz ihracatçıyız. İtha-
latçı olsak Fransa’dan aldığımız malları 
gözden geçiririz dersiniz. Ama bize göre 
işadamlarının bir miktar daha sakin dur-
ması gerek. Ülkeler arası siyasi gelişme-
lerde ilişkiler gerilmişse işadamları bura-
da rol almalı ve yumuşatmalı. İş adamları 
‘bu işi nasıl çözeriz’ demeli. Biz bu işin 
iç politikaya alet edildiğini düşünüyoruz. 
Bu yasa Anayasa Mahkemesi’ne götürül-
meli, bunun için bütün köprüleri atma-
mak lazım” diye konuştu. 

“Dünya ticaretinden aldığımız 
pay binde 8’e yükseldi” 

Büyükekşi, Türkiye’nin dünya ticaretin-
den aldığı payın son 10 yılda binde 5’ten 
binde 8’e yükseldiğini aktararak ihracatın 
31 milyar dolardan 134 milyar dolara çık-
tığını hatırlattı. Dünyada toplam ticaretin 
ise 10 yıl önce 6.2 trilyon dolar iken bu-
gün 17 trilyon doları aştığını kaydeden 
Büyükekşi, Türkiye’yi de Güney Kore ile 
kıyasladı. 

Güney Kore’nin 1990 - 2000 yılları ara-
sında hedefl erini yakaladığını vurgulayan 
Büyükekşi, aynı Türkiye ile benzerlik-
ler olduğunu aktararak, “Onlar ne yaptı, 
emek yoğun süreçten teknolojiye geç-
ti. Biz de bugün 10 yıl gecikmeyle aynı 
şeyleri yapmak istiyoruz. Onların ihracatı 
1998’de 132 milyar dolardı, biz şimdi 
gerçekleştirdik. Onların şu anki hedefi  
500 milyar dolar, bizim 2023’te. Biz nasıl 
AR-GE’ye, inovasyona şimdi önem veri-
yorsak onlar 2000 yılında bunları yapmış-
lar” şeklinde konuştu. 

2011 değerlendirmesi

TİM’in 2011 yılındaki ihracat perfor-
mansı 10 yıl öncesi ile karşılaştırılarak 
detaylarıyla anlatıldı. Burada dikkat çe-
ken bazı başlıklar ise şöyle: 

TİM’de 2011 yılında Savunma Sana-
yi İhracatçıları Birliği ve İklimlendirme 
Sanayi İhracatçıları Birliği adı altında 
iki yeni ihracatçı birlik oluşturularak 52 
bin ihracatçı üye fi rmaya 26 sektörde 60 
ihracatçı birlik ile hizmet edildi. 2001 yı-
lının tamamındaki ihracatı 31 milyar 334 

milyon dolar iken, 2011 yılının ilk 3 ayın-
da 31 milyar 389 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirildi. 2011 yılında Almanya, 
yüzde 160 artışla 13.9 milyar dolar ile 10 
sene önce olduğu gibi yine en fazla ihra-
cat yapılan ülke oldu. Irak’a ihracat ise 10 
yıllık dönemde yüzde 1057 artarak Tür-
kiye ihracatında ikinci sıraya yükseldi. 
Manisa ise ihracattan aldığı payı 10 yıllık 
süreçte yüzde 1632 artırarak en fazla ar-
tış sağlayan il oldu. Sektörel olarak 2001 
yılında hazır giyim Türkiye ihracatından 
aldığı yüzde 24 payla birinci, taşıt araçla-
rı yüzde 11 payla ikinci, tekstil ise yüzde 
9 payla üçüncü sırada yer alırken, 2011 
rakamlarına göre, otomotiv yüzde 18 pay-
la birinci, kimyevi maddeler yüzde 15 ile 
ikinci, hazır giyim yüzde 14 ile üçüncü 
sırada yer aldı. 

TEPAV İstihdam İzleme 
Bülteni’nin 3’üncü sayısı ya-
yımlandı. Rapor’da işsizlik öde-

neği verilerine de yer verildi. Rapor’a 
göre, işsizlik ödeneğine hak kazanan-
ların sayısı bir yıl önceye göre yüzde 
7 oranında, bin 555 kişi arttı. İşsizlik 
ödeneğine hak kazananların sayısı 
Ekim ayları itibariyle 2008’de 21 bin 
866, 2009’da 26 bin 466, 2010’da 21 
bin 804 olmuştu. Kişi sayısı en yüksek 
noktasına 2009 yılı Ocak ayında 54 bin 
897 ile ulaşmıştı.
İşsizlik ödeneği alanların üçte biri, 

7 bin 702 kişi İstanbul’da bulunu-
yor. İşsizlik ödeneği alanların sayısı 
Ankara’da bin 671, İzmir’de ise bin 
807 olarak belirlendi.
İşsizlik ödeneği alan kişi sayısının 

en fazla arttığı 10 il sırasıyla İstanbul, 

Ankara, İzmir, Kocaeli, Manisa, Van, 
Mersin, Antalya, Sakarya ve 
Gaziantep oldu.

Depremin vurduğu 
Van, altıncı sırada

Ekim 2011’de dep-
rem felaketi yaşayan 
Van işsizlik ödeneği 
alan kişi sayısının en 
fazla arttığı il sıralama-
sında 6’ncı oldu. Van’da 
Ekim 2011 itibariyle sadece 
123 kişinin işsizlik ödeneği aldığı be-
lirlendi. İlde Eylül 2011’de 68, Ekim 
2011’de ise 135 kişi işsizlik ödeneği 
almak için başvuru yaptı.

Kayıtlı istihdam yüzde 10 arttı

TEPAV’ın Raporu’na 
göre, Ekim 2011’de 

kayıtlı istihdam 16 
milyon 680 bine 
ulaştı. Kayıtlı istih-
dam Ekim 2011’de, 
2010’un aynı döne-
mine göre yüzde 10 

oranında, 1 milyon 
512 bin kişi arttı.

Ekim 2011’de il bazında 
kayıtlı istihdamın en fazla ol-

duğu 3 il, 3 milyon 244 ile İstanbul, 
931 bin ile Ankara ve 716 bin ile de 
İzmir olarak sıralandı.

Kayıtlı istihdamın en az olduğu 3 il 

ise 5 bin 851 kişi ile Ardahan, 6 bin 64 
kişi ile Bayburt ve 7 bin 114 ile Tunceli 
oldu.

Gaziantep artışta birinci

Sigortalı ücretli çalışan sayısının en 
fazla arttığı iller sıralamasında Ga-
ziantep yüzde 18.4 ile ilk sırayı aldı. 
Gaziantep’te sigortalı ücretli çalışan 
sayısı Ekim ayı itibariyle son bir yıl 
içinde 2 bin 397 kişi artarak 190 bin 
244’e yükseldi. Artış sıralamasında 
Gaziantep’i yüzde 17,5 artışla Mersin 
izledi. Mersin’de çalışan sayısı 2 bin 
600 kişi artarak 182 bin 445’e ulaştı. 
Samsun ise yüzde 16,4 ile üçüncü sıra-
da yeraldı. Samsun’daki sigortalı ücret-
li çalışan sayısı söz konusu dönemde 2 
bin 52 kişi artarak 123 bin 941’e çıktı.

İşsizlik ödeneğini alan yok!
 İŞKUR’dan işsizlik ödeneği alanların sayısı Ekim 2011’de 23 bin 359 olarak açıklandı. İşsiz sayısının 2 milyon 

454 bin olduğu göz önünde bulundurulduğunda işsizlik ödeneği alanların  işsiz sayısına oranı yüzde 1’de kaldı.

“İhracat beklentisi 150 milyar dolar” 
  Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu yıl ihracatın 150 milyar 

dolar olarak öngörüldüğünü, 1-24 Ocak tarihleri arasında ise dış satışların bekledikleri seviye 

olan yüzde 13 seviyesinde arttığını söyledi.

TİM BaşkanıTİM Başkanı
Mehmet BÜYÜKEKŞİMehmet BÜYÜKEKŞİ

Van Ticaret ve Sanayi Odası 
(VATSO) Başkanı Mirza 
Nadiroğlu ve Van Ticaret 

Borsası (VATBO) Başkanı Feridun 
Irak, Türkiye Elektrik İletim Anonim 
Şirketi (TEİAŞ) 17. Grup Müdürlüğü 
tarafından Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(OSB) 12 milyon 165 bin euroya mal 
olan trafo merkezinde incelemelerde 
bulundu. Van’daki enerji sorununa son 
vermesi beklenen trafo merkezinden 
Organize Sanayi Bölgesi, Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Zeve Yerleşkesi, Erciş isti-
kametindeki köyler ve şehir merkezinin 
bir bölümü beslenecek. Van Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mirza Nadiroğlu, yıllardır dile getirilen 
ve sürekli sorun olarak karşımızda du-
ran enerji sorununun kurulan bu tes-
isle giderileceğini belirterek “Van’ın 
kalkınmasında en büyük sorunlar-
dan biri her zaman enerji yetersizliği 
olmuştur. Sanayi tesislerindeki enerji 
kesintileri fi rmalarımızı zor durumda 
bırakmış bu nedenle birçok fi rma üre-
tim aşamasında sorunlar yaşamaktaydı. 
TEİAŞ tarafından kurulan bu tesis 
ilin elektrik enerjisi sorununa son ve-
recektir. İlimizdeki alt yapı ve dağıtım 
sorunlarının tamamlanması ile bu san-
tral 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılamak 
üzere planlanmıştır. Bu tesisten özellikle 
OSB’deki fi rmalarımızın faydalanacak 
olması önemli bir durumdur. İlimizin 
enerji sorununun giderilmesi için tesisin 
Van’da kurulmasında emeği geçen En-
erji Bakanımız Sayın Taner Yıldız ve 
emeği geçen herkese teşekkür ederim” 
dedi.

Van OSB’nin 
elektrik

sorunu bitiyor
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Hayatta kalmamızı sağlayan en önemli olay solu-
numdur. 

Uyumadan, yemek yemeden, ya da su içmeden 
günlerce yaşayabiliriz ama, nefes almadan bir kaç dakika 
bile hayatta kalamayız. Bu yüzden sağlıkta en önemli 
konulardan biri doğru nefes alıp vermeyi öğrenmektir.

Ülkeler için, devletler için “nefes” ekonomidir, üretim-
dir.

Ve tabi ki en temiz olanı da “yerli üretim” dir.

Düzensiz ya da yanlış nefesin insana zararları vardır. 
Organlarımıza oksijen taşınmasına yardımcı olan kal-

bimiz bu durumda sıkıntıya düşen ilk organımız olabilir; 
yani kalp krizi geçirme olasılığımız artar. 

Ayrıca kan basıncının yükselmesi, kanser, ani sancı-
lar, zatürree, astım, konuşma problemleri, stresle başa 
çıkamama, düzensiz nefes alıp vermenin yol açabileceği 
sorunlardır. 

 Diğer yandan doğru nefes kalbin ritminin düzelmesiyle 
kan basıncının düşmesi, kan dolaşımının hızlanması, sin-
dirimin kolaylaşması, stresle daha kolay başa çıkabilme, 
anti-depresan ilaçlara bağımlılığı ve uyku düzensizliğini 
ortadan kaldırma gibi yararları vardır. 

DEVLET organizasyonunu da bir insan gibi düşünelim. 
Onun da doğru nefes alması gerekir. DEVLET için 

nefes “üretim” ise doğru nefes almak nedir? İhtiyaçla-
rını kendi sanayicisine, üreticisine ürettiriyor olmasıdır. 
Kaynaklarına sahip çıkmasıdır. İthalatı kısması, ihracatı 
artırmasıdır. Tasarruf edebiliyor, tasarım yapıyor, plân 
yapıyor ve bunlara uyabiliyor olmasıdır. 

Yerli Uçak, 
Yerli Otomobil, 
Yerli Motor,
Yerli Raylı Sistem, 
Yerli Enerji Teknolojileri,
Yerli Sağlık araç gereçleri,
Yerli makinedir…

Bunlar devletin doğru nefes almasının meyveleridir. 
Yanlış nefes insanları ettiği gibi DEVLETİ de hasta eder. 
Tehlikeli cari açığı olur, borç stoku şişer, yeni yatırım 
yapamaz, işsizlik ve ona bağlı sosyal sancıları artar, vergi 
gelirleri düşer, eğitime, sağlığa, adalete, savunmaya iste-
nilen kaynakları ayıramaz. Her an kısmi felç geçirebilir. 
Dışarıdan bakınca sağlıklı gibi görünür ama aslında çok 
hastadır. Ömür boyu başka devletlerin plânlarına göre 
yaşar, onların nefeslerini solur. 

***
Adı adımıza benzeyenler vardır.
Kamuda, devlet kurumlarında, alt katmanlarda ya da 

üst makamlarda
Şu ya da bu mevkide. Adı Ali’dir, Veli’dir, Hasan’dır, 

Hüseyin’dir.. 
İsimleri tanıdıktır, bizdendir, yerlidir. Ama yakından ta-

nıyınca, ne kadar yabancı olduklarını görürsünüz. Hatta 
tanıyamazsınız. Paradigmaları, algıları, zihinleri, hedefleri 
yerli değildir. Kendi üretimine, teknolojisine, sanayicisine, 
potansiyeline yabancıdır. Toplumun uzun vadeli çıkarla-
rına, gelecek ideallerine, ekonomik bağımsızlık ilkesine, 
kaynaklarını kıskançlıkla koruma fikrine yabancıdır.

Yabancı bir dil kullanır. Dünya Ticaret Örgütü der, AB 
mevzuatı der, tahkim der, serbest piyasa der, küreselleş-
me der, rekabet eşitliği der… 

Sizi korkutur, ürkütür. 
Üretimden, girişimcilikten, kamudan soğutmaya, kaçır-

maya çalışır.
Ve ne yazık sayıları hiçbir dönemde bir önceki dönem-

den daha az değildir.

***
Özet; Türkiye’nin “Yabancı ruhlardan” arınıp, 
doğru nefes almaya ihtiyacı var.

Editörden

Doğru nefes almak
ve ‘yabancı’ ruhlar!

Kemal ÇEKÜÇKemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com
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Ankara’da uzunca bir süre 
devam eden OSB’ler ile An-
kara Büyükşehir Belediyesi 

arasındaki gerginlik, geçtiğimiz ay-
larda imzalanan bir protokolle sona 
ermişti. Bu dönemde ayrıca Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ve Ankara 
Sanayi Odası (ASO) arasında da be-
lediyenin ihtiyaçlarının karşılanma-
sında yerel ve yerli üretimin payının 
arttırılması amacı ile bir proje ofi si 
kurulması kararlaştırılmıştı.

Koordinasyon görevini Ostim 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın’ın yaptığı proje kapsamın-
daki ilk toplantı Ostim’de yapıldı. 
Toplantıya Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreter Yardım-
cısı Mustafa Sarıgül, ASKİ Genel 
Müdür Yardımcısı Mahmut Emir-
doğan, ASO’dan Ticaret Uzmanı 
Fulya Tunca ve Ankara’da bulunan 
OSB’lerin temsilcileri katıldı.

Çalışma toplantısının açılışında 
konuşan OSTİM OSB Başkanı Or-
han Aydın, öncelikle protokolün ge-
lişim sürecini ve detaylarını katılım-
cılarla paylaştı. Aydın, çalışmaların 
başlayabilmesi için ilk aşamada be-
lediyeden hangi ürün kalemlerine 
ihtiyaç duyduklarını belirlemelerini 
istedi.  Başkan Aydın, belediyenin 
yapacağı belirleme çalışması sonra-
sında ihtiyaç listesini tüm sanayici-
lerle paylaşarak, hangilerinin yerli 
üretilebileceğini belirleyeceklerini 
ifade etti.

“Ankara’daki işsizlik sorununun 
çözümüne katkı vereceğiz”

Aydın şöyle devam etti: “Sanayi 
odamız da bu protokolün yürütücü-
lüğü görevini bize uygun gördüler, 
biz de keyifl e bu görevi sürdürüyo-
ruz. Projenin Ankara şehrine, bura-
da yaşayan insanlara, sanayicilere 
ve ülkemizin kalkınmasına önemli 
katkısı olacağını düşünüyoruz. He-
pimizin çabalarıyla bu protokolün 

içini doldurabilirsek Ankara’da iş-
sizlik sorununun ortadan kalkması 
yolunda bir katlı sağlayabileceğimi-
ze inanıyoruz.”

Belediyenin ihtiyaçlarını bir  şe-
kilde karşıladığını ancak bunu 
Ankara’nın yerli üretimle karşılama-
sını talep ettiklerini söyleyen Aydın, 
“Yurt dışından alınan ihtiyaçların 
yerli üreticiden karşılanmasını sağ-
larsak bundan Ankara ekonomisi çok 
büyük fayda görecektir. Bu %100 
mümkün olmayabilir ama olabilecek 
alanlarda da bir şeyler yapılmadığı-
nı görüyoruz. Şu anda belediyenin 
mevcut ihtiyaçlarının Ankara yerli 
sanayisinden karşılanması mümkün 
olabilir mi? İlk olarak bunun üzerin-
de çalışacağız. İlk dersimiz bu ola-
cak” şeklinde konuştu.

“Gelecekteki ihtiyaçları 
öngörmeliyiz”

Gündemlerindeki ikinci konunun 
da, belediyenin bugün ihtiyaç duy-
masa da gelecekte ihtiyaç duyabile-
ceği ürünlerin öngörülerek belirlen-
mesi olduğunu söyleyen Aydın, yerli 
üreticinin bir ürün konusunda hazır-
lığını yapmış olması gerektiğini, bu 
yüzden belediyenin oluşabilecek 
ihtiyaçları için de planlama yapması 
gerektiğini vurguladı. Aydın; “Yani 
gelecekteki ihtiyaçları önceden tes-
pit edebilir, gündeme getirebilir, 
üzerine çalışabilirsek bunun yerli 
yapılması, Ankara’da yapılması ih-
timali çok artacak” dedi.

Aydın, üçüncü çalışma konusunun 
da, belediyenin hizmet kalitesini 
arttırıcı veya bir sorununa çözüm 
getiren yenilikçi projeler üretmek 
olduğunu söyledi. Bu tarz yenilik-
çi, Ankara halkının yaşam kalitesini 
arttıracak, belediyenin hizmetlerini 
iyileştirip geliştirecek projelerin üre-
timinde Ankara’daki üniversitelerin 
ve teknokentlerin de katkı sunmasını 
beklediklerini belitti.

Sarıgül: “Öncelikle Belediye 
ihtiyaç listesi belirleyecek.”

Toplantıya Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi adına katılan Genel Sekre-
ter Yardımcısı Mustafa Sarıgül de, 
belediye tarafı olarak çok büyük bir 
aile olduklarını ve bu çatı altında de-
ğişik birimlerin olduğunu, farklı da-
ire başkanlıklarının farklı harcama 
kalemleri bulunduğunu belirterek 
sözlerine başladı. “Bunların içinde 
gider kalemi dediğimiz yedek parça 
ve mal alımı ağırlıklı hangi birim-
lerimizdeyse o birimlerden gelecek 
o l a n mal alım listele-
rine göre kendi 

a r a m ı z d a 
bir listele-
me oluş-
turacağız” 
diyen Sarı-
gül şunları 

s ö y -

ledi; “Çokça kullanıldığı ortaya 
koyulan ürünlerden ne kadarını 
Ankara’dan temin ediyoruz, ne ka-
darını dışarıdan alıyoruz bunu be-
lirleyeceğiz. Ankara’dan yaptığımız 
alımların yüzdesini nasıl arttırabi-
liriz bunun üzerinde düşüneceğiz. 
Sonra sizlere bu listeyi ileterek, han-
gi fi rmalarımız hangi ürünleri ürete-
biliyor, bunu tespit etmiş olacağız. 
Bu belirlemenin ardından da daha 
net bir yol haritası ortaya koymuş 
olacağız.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
olarak ihtiyaçlarını yerli üreticiden, 
Ankara’dan karşılamanın kendileri 
için çok önemli olduğunun özellikle 
altını çizen Sarıgül, bu sebeple ya-
pılan çalışmalara gerekli tüm katkıyı 
vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ankaralı OSB’ler
‘liste’ bekliyor

 İthalâtı azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla bir süre önce 
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile sanayicilerin ortaklaşa kurduğu Proje Ofisi, ilk 

toplantısını OSTİM’de gerçekleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi yerlileştirmede 
acil adım olarak satın alma listeleri hazırlayarak,  OSB’lerle paylaşacak.

Belediye ihtiyaçlarını yerlileştirmek için kurulan “Proje Ofi si” Belediye ihtiyaçlarını yerlileştirmek için kurulan “Proje Ofi si” 
ilk toplantısını Ostim OSB Başkanı Orhan Aydın başkanlığında gerçekleştirdi.ilk toplantısını Ostim OSB Başkanı Orhan Aydın başkanlığında gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir BelediyesiAnkara Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter YardımcısıGenel Sekreter Yardımcısı
Mustafa SARIGÜLMustafa SARIGÜL
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1915 olayları ile ilgili kanundan 
dolayı Fransa’ya karşı temcit pi-
lavına dönen ekonomik tedbirler 

tekrar gündeme girdi. Fransa’ya karşı 
ekonomik tedbirler uygulayacakmışız. 
Bu tip tepki göstermemiz gerektiğine 
dair öneriler ülkemizde sık sık günde-
me gelir; siyasi sorunlara ekonomik 
tepki koymak moda olur. Tabi bu 
moda kısa zamanda fiyasko ile so-
nuçlanır. Fransa’ya karşı alınması dü-
şünülen tedbirler de ‘laf olsun torba 
dolsun’, ‘gaz alınsın’ tedbirlerinden 
öteye geçemez.

Bu tip tedbirler niçin ülkemizde 
anlam ifade etmez? Cari açığı (=Ka-
pitülasyon) olan bir ülkede siyasilerin 
tamamı çıplak kraldır. Cari açığı olan 
bir ülkenin dış işleri bakanının iri iri 
konuşması trajikomiktir. Başkasının 
verdiği para ile uçağa binmekte, 
başkasının verdiği para ile karnını 
doyurmakta olan bir insanın parayı 
verenlere karşı durması ‘mış gibi 
yapmak’tan öteye geçemez. Geçmi-
yor da zaten…

Yabancı mal dediğimiz hadise çok 
karışıktır. Ülkemizde satılan Fransız 
markalarının tamamına yakını marka 
olarak Fransa’ya ait. Üretim olarak 
bize ait. Ayrıca üretilen bu ürünleri 
Fransa’ya da 
satmaktayız. 
Yani bu konuda 
yapılacak bir 
boykot kendi 
ayağına kurşun 
sıkmaktır.

Ülkesindeki 
tasarruflarını 
altın ve dolarda 
değerlendiren 
bir milletin, 
milli tepki koy-
masını kimse beklemesin. Kariyer 
ve konfor için yabancı markalardan 
medet uman bir orta sınıf için siyasi 
bir karara karşı ekonomik yaptırımla 
tepki koyulacağını zannetmek kabul 
‘olmayacak duaya amin’ demektir.

Kamunun açtığı bir takım ihale-
lerde Fransa’ya tepki konacağını 
ileri sürmek ise çaresizlik içindeki 
popülizmden başka bir şey değildir. 
Dünya Ticaret Örgütü ve AB kural-
larına bağlı olacağını söyleyeceksin 

ve bunun aksine tavır alacaksın! Bu 
ancak insanda alaycı bir tebessüm 
uyandırır. Ülkendeki tüm yatırım ve 
özelleştirmelerde yabancı sermayeye 
muhtaç olacaksın ve ekonomik tavır 
alabileceğini iddia edeceksin! Ham 
hayalden öteye geçmez bu iddialar. 
Geçmemiştir de…

Peki, nasıl tepki koyabiliriz? Mali-
ye politikamızın 1950’den bu yana 
tefeci, bezirgân (tekelci tüccar) ve 
rantiyeciyi destekleyen kurgusunu 
değiştirerek işe başlayabiliriz. Üreti-
mi, tasarrufu, ihracatı destekleyen bir 
yapıda olan maliye politikası ile ülke-
miz aleyhine alınan siyasi kararlara 
karşı bırakın başarılı tepki koymayı, 
böyle yasaları çıkarmayı akıllarından 
bile geçiremezler. Maliye politikasının 
tasarımı ve uygulaması bütçe kanunu 
ile hükümetlerin tekelindedir. Maliye 
politikasının kurgusunu garip gureba-
dan, üretimden, tasarruftan ve ihra-
cattan yana kurgulamak ceviz ekme-
ye benzer.  Ceviz ekiminde de hemen 
ürün alamazsın ancak sabırla bekler-
sen cevizin faydası sana dokunduğu 

gibi torunlarına 
da dokunur. İşin 
esası da budur. 
Bunu yapmayıp 
hamasetle uğraş-
mak ise kabak 
ekmek gibidir. 

Hükümetlerin 
görevi ceviz ek-
mektir. Uzun süre 

milletten yetki alan 
hükümetler ise birden fazla ceviz 
ekmek zorundadır. Bunun için va-
tandaştan sabır ister. Hükümetlerin 
görevi kaba hamasetle vatandaşı 
olmayacak duaya amin dedirtmek 
değildir. 1950’den bu yana kabak 
eken hükümetler eksik olmamıştır. 
Kaba hamaset ve sahte refahla yola 
devam ediyoruz. Gök kubbenin altın-
da değişen bir şey yok.

Şefi k ÇALIŞKAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Ekonomide ceviz 
yerine kabak ekmek

Ankara Sanayi Odası (ASO) Baş-
kanı Nurettin Özdebir, ASO 
tarafından OSTİM Çıraklık 

Eğitim Vakfı’nda 4’üncüsü düzenlenen 
‘’Yeni Türk Ticaret Kanunu’’ semine-
rinde yaptığı konuşmada, eski kanunun, 
gelişen ticaret şekli ve dünya şartları 
karşısında yetersiz kaldığını söyledi. 
Özdebir, 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe 
girecek Yeni Türk Ticaret Kanunu ile 
ilgili, ‘’Bu zamana kadar devlet, bizi 
kurumsallaşmaya, şirketleşmeye teşvik 
etti. Şimdi getirilen birtakım kısıtla-
malarla da insanları tekrar düşünmeye 
zorluyor. ‘Ben anonim şirketten veya 
limited şirketten tekrar şahıs fi rmasına 
dönsem bütün bunlardan kurtuluyorum’ 
diye de değerlendirenler var’’ dedi.

Yeni kanunla iş yapma şekillerinin 
çok değişeceğini belirten Özdebir, yeni 
kanunun avantajları olduğu gibi kendi-
leri açısından sıkıntı olabilecek unsur-
lar da olduğunu ifade etti. Söz konusu 
unsurlar arasında yer alan bazı şirket 
bilgilerinin internet sitesinden yayım-
lanması konusuna da değinen Özdebir, 
‘’Firmalarımızın yüzde 96’sı 10 kişi ve 
daha az çalışandan meydana geliyor. 
İşletmelerimiz son derece küçük. Bu 
işletmelerin kendi ortaklarının almış 
olduğu paralar, yöneticilerine vermiş 
olduğu ücretlerin web sayfasında ya-
yınlanması ileride gerek rakipleri ta-
rafından gerekse yabancı sermaye ile 
yapılan pazarlıklar sırasında olumsuz 
sonuçlar doğuracaktır. Her şeyin ulu-

orta gözükmesi, hem insanların eleman 
transferinin çoğalması açısından, hem 
fi rmaların piyasadaki prestijleri açı-
sından bir takım sıkıntılar doğuracağı 
açık’’ dedi.

Kanunun ortaklar cari hesabı konu-
sunda da sıkıntılı olduğunu anlatan 
Özdebir, ‘’Şunu da itiraf etmemiz la-
zım ki bu zamana kadar devlet bizi ku-
rumsallaşmaya, şirketleşmeye teşvik 
etti. Şimdi getirilen birtakım kısıtla-
malarla da insanları tekrar düşünmeye 
zorluyor. ‘Ben anonim şirketten veya 
limited şirketten tekrar şahıs fi rmasına 
dönsem bütün bunlardan kurtuluyo-
rum’ diye de değerlendirenler var. Bu 
arada bir denge oluşması lazım’’ ifade-
sini kullandı.

 Yeni kanunda ortakların şirketten 
para alamadığı gibi para da veremedi-
ğini kaydeden Özdebir, kanunda buna 
karşın şirket müdürlerinin ortaklardan 
daha imtiyazlı konumda olduğunu ileri 
sürdü.

Ülkemizde şirketin kasasıyla patro-
nun cebinin servetle sermayenin karış-
tırıldığını belirten Özdebir, bu alanda 
şirketleri disipline sokmaya çalışma-
nın doğru olduğunu fakat biraz abartılı 
kurallar koyulduğunu söyledi. Özde-
bir şöyle devam etti: “İşler biraz iyi 
gidince o şirketin birikimlerini patron 
şahsi ihtiyaçları için, araba almak ev 
almak gibi değerlendiriyor. Bunlar da 

şirketin varlıklarının erimesine 
sebep oluyor. Aslında bu kanu-
nu yapanların hedefl erinden biri 
de bu tüp kullanımların önüne 
geçmek suretiyle şirket yapıla-
rının daha güçlenmesini teşvik 
etmek hatta zorlamaktır. Ama 
burada kantarın topuzu biraz 
kaçırılmış durumda. Çünkü iş-
letmelerimizin çoğu 10 kişiden 
az eleman çalıştıran fi rmalar. Bu 
yapı içindeki şirketleşmeyi, ku-
rumsallaşmayı teşvik etmek için 
de bazı yerlerde bazı şeylere göz 
yumulması, görmezden gelinme-
si gerekebilir.”

İSO’nun yazılı açıklamasına göre, 
Ağustos ayında 100 değerinin altında 
gerçekleşen endeks değeri, takip eden 

üç ayda (Eylül, ekim ve kasım) azalma 
eğilimine girmesine rağmen 100 değeri-
nin üzerinde değerler aldı. Ancak yılın son 
ayında tekrar olumsuz bir seviyeye gerile-
di.

Sanayi Gelişim Endeksi’ni oluşturan tüm 
alt endeksler de 100 değerinin altında ve 
olumsuz seviyelerde gerçekleşti. Tüm alt 
endeksler gerek bir önceki aya (Kasım 
2011) gerekse bir yıl önceki aynı aya (Ara-
lık 2010) göre değişen oranlarda azaldı. 
2012 yılı Şubat ayı için, İSO Sanayi Geli-

şim Endeksi’ne ait beklenti değeri 95,3 ile 
olumsuz oldu.
İSO Girdi Fiyatları Endeksi ise Aralık 

2011’de önceki aya göre 1 puan artarken, 
önceki yıl aynı aya göre 9,6 puan azalarak, 
77,2 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan İşçi Ücretleri Endek-
si dışındaki tüm alt endeksler, bir önceki 
aya göre değişen oranlarda artarken, bir 
yıl önceye (Aralık 2010) göre Ticari Kredi 
Faizleri ve İşçi Ücretleri endeksleri azaldı. 
Hammadde ve Hizmet Girdileri Endeks-
leri arttı. Şubat 2012 İSO Girdi Fiyatları 
Endeksi beklenti değeri 48,9 ile olumsuz 
oldu.

Sanayide girdi fi yatları artıyor

“TTK’da kantarın 
topuzu kaçmış”
 Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Yeni 

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile ilgili yapılan bilgilendirme 
toplantısında kanunun olumsuz yönlerini vurguladı.  

Kişileri bazı konulara teşvik etmek için yapılan 
değişikliklerin fazla zorlayıcı olduğunu vurgulayan 

Özdebir, bu durumu “Kantarın topuzu biraz kaçırılmış” 
diyerek eleştirdi.

ASO BaşkanıASO Başkanı
Nurettin ÖZDEBİRNurettin ÖZDEBİR
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı 

Mustafa Kaplan, G43 Anadolu Girişim 
Sermayesi Fonu kapsamında “Risk serma-
yesi” kavramının Anadolu’ya taşınacağını 
ve hedef büyüklüğü 30 milyon euro olan 
bir kaynağın 43 ile aktarılacağını açıkladı. 

Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, G43 
Anadolu Girişim Sermayesi Fonu’nun ana 
yatırımcılarının Katılım Öncesi Yardım 
Aracı (IPA) ve Türkiye’nin Fonlar Fonu 
programı olan İstanbul Venture Capital 
İnitiative (iVCi)’nin olduğunu ifade ede-
rek, bu proje ile risk sermayesi kavramı 
Anadolu’ya taşınacağını ve hedef büyüklü-
ğü 30 milyon euro olan bir kaynağın 43 ile 
aktarılacağını belirtti.

G43 Anadolu Girişim Sermayesi 
Fonu’nun 43 ilde üretime, istihdama katkı 
sağlayacağını belirten KOSGEB Başkanı 
Mustafa Kaplan, bu projeden, 2001 ista-
tistiklerine göre, kişi başına düşen gelirin 
Türkiye ulusal ortalamasının yüzde 75’in-
den daha düşük olduğu iller olan Erzurum, 
Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Arda-
han, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, 
Muş, Bitlis, Hakkari, Gaziantep, Adıya-
man, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, 
Batman, Şırnak, Siirt, Hatay, Kahraman-
maraş, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Yoz-
gat, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, 
Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, 
Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane’de 
büyüme potansiyeli gösteren KOBİ’ler ile 
belirli alanlarda rekabet avantajı sergile-
yebilen girişimcilerin yararlanabilecek-

lerini açıkladı. Kaplan, “Fon boyutunun en 
az yüzde 50’si Güneydoğu Anadolu bölge-
sinde gerçekleştirilecek yatırımlarda kulla-
nılacaktır” dedi. 

IPA ve iVCi tarafından 
fona sağlanacak kaynak 16 

milyon euro’ya ulaşacak

EIF’ın, proje için tahsis edilen IPA fon-
larının yöneticisi ve danışmanı olarak G43 
Anadolu Girişim Sermayesi Fonu için bir 
Fon Yöneticisi belirleyeceğini açıklayan 
Kaplan, “Fon Yöneticisi’nin diğer 
yatırımcıları da çekerek 
G43 Fonu’nu 30 milyon 
euro büyüklüğüne 
ulaştırması hedef-
lenmektedir. Fonun 
bu büyüklükte, 
hedef bölgede ge-
leneksel ve yenilikçi 
sektörlerde faaliyet 
gösteren KOBİ’lere 
yatırım yapması bek-
lenmektedir. Av-
rupa Birliği 

ve Türkiye Cumhuriyeti, IPA fonları ara-
cılığıyla G43 Anadolu Girişim Sermayesi 
Fonu projesi için EIF’i görevlendirmiştir. 
EIF tarafından danışmanlığı yürütülen ve 
kamu ve özel sektör ortaklığında bir yatı-
rımcı tabanına sahip olan Türkiye’nin Fon-
ların Fonu iVCi, G43 Fonu’nda IPA fonları 
ile birlikte eş yatırımcı olarak yer alacaktır. 
IPA ve iVCi tarafından fona sağlanacak 
kaynak 16 milyon euro’ya ulaşacaktır” diye 
konuştu. 

Başvuru için son tarih 20 Mart

EIF’ın, detayları www.eif.org 
internet sitesinde duyurula-

cak olan Teklif Çağrısı-
nı gerçekleştireceğini 
söyleyen Kaplan, 
başvurmak için son 
tarihin 20 Mart 2012 
olduğunu ifade etti. 
Fon Yöneticisinin 

seçim işlemlerinin 
Temmuz ayında 

sonuçlandı-
r ı l -

masının beklendiğini söyleyen Kaplan 
şunları kaydetti: “G43 Fonu’nun Hedef 
Bölge’deki KOBİ’lere 2013-2017 yılları 
arasında yatırım yapması beklenmektedir. 
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonla-
rı Türkiye ekonomisinin sosyo-ekonomik 
kalkınmışlık seviyesinin Avrupa Birliği 
seviyesine çıkartılması ve aynı zamanda 
bölgesel farklılıkların giderilmesi ama-
cıyla yüzde 85 oranında Avrupa Birliği, 
yüzde 15 oranında Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından sağlanmaktadır. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Bölgesel Rekabet 
Edebilirlik Operasyonel Programı altında 
tahsis edilen IPA fonlarının yürütücüsüdür. 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliş-
tirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB), Türkiye’de KOBİ’lerin des-
teklenmesinde lider kuruluş olarak proje-
nin temel ortaklarından birisi ve programın 
nihai faydalanıcısıdır. Türkiye Cumhuriyeti 
Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) AB 
kaynaklı programlar kapsamında bütçele-
me, teklif değerlendirme, sözleşmeler, öde-
meler, muhasebe ve satın almalara ilişkin 
fi nansal raporlama alanlarında sorumluluğu 
üstlenen sözleşme otoritesidir. G43, KOS-
GEB, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 

(TTGV), Türkiye Kalkınma Bankası 
(TKB), Garanti Bankası ve NBG Grup 
ve EIF tarafından desteklenen Türki-
ye Cumhuriyeti’nin Fonların Fonu, 
İstanbul Venture Capital Initiative 
(iVCi) kaynaklarından da faydalan-

maktadır. IPA ve iVCi tarafından 
sağlanacak kaynak 16 milyon 
euro’ya ulaşacaktır.”

Anadolu KOBİ’lerine risk sermayesi desteği 
 KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu kapsamında “Risk sermayesi” kavramının 

Anadolu’ya taşınacağını ve hedef büyüklüğü 30 milyon Euro olan bir kaynağın 43 ile aktarılacağını açıkladı.

KOSGEB BaşkanıKOSGEB Başkanı
Mustafa KAPLANMustafa KAPLAN

Dünya ekonomisi, tarihi bir kırılma 
döneminden geçiyor. Sanayileşmiş 
ülkeler belki de daha önce benzeri 

görülmemiş bir sarsıntı içinde kendi çıkış 
yollarını bulmaya çalışırlarken, konuyla 
ilgilenenlerin tümü için iktisat tarihi oku-
mak son derece faydalı olabilir. İktisat 
tarihi sadece iktisat öğrencilerini değil 
ekonomik sistemin işleyişinde rolü olan 
herkesi; elbette iş adamlarını ve profesyo-
nel yöneticileri de yakından ilgilendiriyor. 
En azından, ilgilendirmeli! İlgilendirmeli 
çünkü, iktisat tarihinin karanlık dehlizle-
rinde bugüne ışık tutabilecek ve yarın için 
gerçekçi bir vizyon oluşturulmasına katkı 
sağlayabilecek yığınla ders var.

Türkiye bir yandan küresel krizin etki-
lerini asgariye indirebilmek için gayret 
gösterirken, bir yandan da sonraki aşa-
mada öne geçebilmek, atılım yapabilmek 
için ne yapabileceğini tartışıyor. Örneğin, 
yerli otomobil veya girdi tedarik sistemi 
projeleri bunlardan ilk akla gelen ikisi. 
Girdi temininde dışa bağımlılığın aşılması, 
kronikleşen cari açık sorunun çözümü için 
şart. Yerli otomobil üretimi ise bir bakıma 
Türkiye ekonomisindeki yapısal dönüşüm 
kaygısının sembolü olarak kamuoyunun 
gündeminde. İşte bütün bu konular ele 
alınırken başkalarının tecrübelerinden 
yararlanmak hayatiyet kazanıyor. Pekâlâ, 
başkalarının tecrübelerine dair bilmemiz 
gereken nedir o hâlde? Bu önemli soruya 
cevap arayan başkaları da var. Örne-
ğin, Cambridge Üniversitesi Ekonomi 
Fakültesi’nden Koreli kalkınma iktisatçısı 
Doçent Dr. Ha-Joon Chang. 

Ha-Joon Chang son yirmi beş yılını 
sanayileşme, kalkınma ve küreselleşme 

konuları üzerinde ders vererek ve yazarak 
harcamış bir akademisyen. Bu konular 
üzerinde düzinelerce makalesi ve on üç ki-
tabı bulunan Dr. Chang’ı uzun bir süredir 
şahsen tanıyorum. Ha-Joon’un yıllar önce 
İngilizce aslını okuduğum orijinal adı Bad 
Samaritans, yani ‘Kötü Samiriyeliler’ olan 
kitabı, sanayileşerek kalkınmak isteyen 
gelişmekte olan ülkeler için ufuk açıcı nite-
likte. Bu kitabı İngilizce aslına erişimi ol-
mayanların da okuyabilmesi için – yığınla 
meşguliyetimin arasında – Sanayileş-
menin Gizli Tarihi adı altında Türkçe’ye 
çevirdim. Çeviri Epos Yayınları tarafından 
yayınladı. Sanayileşmenin Gizli Tarihi’ni 
sanayicilerin, özellikle de OSTİM’deki gibi 
son derece sınırlı kaynaklarına rağmen 
çok büyük işleri başarma azmine sahip 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin başında-
ki girişimcilerin ve yöneticilerin mutlaka 
okumaları gerektiğini düşünüyorum. 

Chang kitabında, kendi tabiriyle Kötü 
Samiriyeliler’in, yani zengin Batılı ülkele-

rin ve Güney Doğu Asya’dan Japonya, 
Singapur, Hong Kong ile Kore’nin nasıl 
sanayileştiklerini bütün cepheleriyle or-
taya koyuyor. Hem de bu konuda doğru 
olmadığı hâlde doğruymuşcasına ve 
sıklıkla tekrarlanan hususları tüm çıplaklı-
ğıyla deşifre ederek. Bunu yaparken öyle-
sine çarpıcı ve ikna edici argümanlar ileri 
sürüyor ki okuyucu ‘safsata’nın nasıl ‘ger-
çek’mişçesine sunulduğunu gördüğünde 
hayrete düşüyor. Kitap özellikle devletin 
ekonomideki rolünün yeniden sorgulan-
ması için çok yararlı örnekler sunuyor. 
Örneğin, Türkiye’de yerli bir otomobil 
üretimi tartışılırken Japonya’nın Toyota 
ve Kore’nin Hyundai konusundaki tec-
rübeleri son derece öğretici. Toyota’nın, 
Hyundai’nin veya Nokia’nın adlarının 
anıldığı paragraflarda zengin ülkeler 
grubuna geç katılan ülkelerin sanayileş-
meyi aslında büyük ölçüde devletin türlü 
biçimlerdeki desteğiyle başardıklarını 
görüyorsunuz. İngiltere’nin, Fransa’nın, 

Almanya’nın veya eski bir İngiliz sömür-
gesi olan Amerika Birleşik Devletleri’nin 
sanayileşme süreci de kitapta ayrıntısıyla 
anlatılıyor. ‘Bebek endüstrilerin korun-
ması’ tezinin gerçekteki mucidi Alexander 
Hamilton tarafından uygulamaya konulan 
politikaların modern ABD’nin yaratılma-
sındaki rolünü öğrenince sarsılıyorsunuz. 
Kendileri ‘korumacı’ politikalar vasıtasıyla 
zenginleşenlerin şimdi gelişmekte olan 
ülkelere ‘serbest ticaret’ methiyesi düz-
düklerini anlayınca samimiyetlerinden 
şüphe ediyorsunuz. 

Bu sayfalarda daha önce de yazdığım 
gibi mevcut kriz, günümüzde gelişmekte 
olan ülkelere akıl hocalığı yapmayı seven 
sanayileşmiş ülkelerin, kendi menfaatleri 
söz konusu olduğunda başkalarına öner-
diklerinden çok farklı politikalar uygula-
dıklarını gösteriyor. O hâlde, sanayileşme 
politikamızı şekillendirirken sanayileşmiş 
ülkelerin tarihsel süreç içerisinde kendi 
sanayileşme politikalarını nasıl şekillen-
dirdiklerini kılı kırk yararak incelememiz 
gerekiyor; doğruyla yalanı, propaganday-
la bilimi ayırt ederek tabii. 

Son olarak not etmek istediğim husus 
şu: Türkçe baskıya bir önsöz yazıp yaza-
mayacağını sorduğumda Ha-Joon bana 
“Türkiye hakkında pek az bilgisi olduğu-
nu” söyledi. Oysa metinde Türkiye’nin 
adı sadece birkaç kere geçtiği hâlde bu 
kitabın Türkiye hakkında yazıldığını dü-
şünmemek neredeyse imkânsız! 

Emin AKÇAOĞLU

Sanayileşmenin gizli tarihi

em
in.akcaoglu@

ieu.edu.tr
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Çeki karşılıksız çıkanlar, alacaklının şi-
kayeti halinde 10 yıl süreyle çek yazma 
yasağıyla karşılaşacak. Çek muhatapla-

rı, Merkez Bankası’ndan edinecekleri şifreyle 
“risk santralizasyon” merkezinden çek sa-
hiplerinin güvenilirlik karnesini görebilecek. 
Meclis Genel Kurulu’nda dün kabul edilen 
yasayla, karşılıksız çek nedeniyle cezaevine 
giren 1500 kişi serbest bırakılacak. Yargı-
tay’daki 218 bin dosya ile savcılıklar ve yerel 
mahkemelerdeki 400 bin dosya da düşecek.

3 yıl şikâyet süresi
 

Yeni yasayla karşılıksız çekte adli nitelikteki 
yaptırım idari yaptırıma dönüştürüldü. Daha 
önce adli sicilde tutulan çek sicili Merkez 
Bankası’na geçecek. Daha önce karşılıksız her 
bir çekle ilgili 1500 güne kadar adli para cezası 
verilirken, şimdi savcı tarafından çek düzenle-
me ve açma yasağına uygulanacak. Bu yasak 
çek hamilinin 3 yıl içinde talep etmesi halin-
de getirilecek. Bonoda olduğu gibi alacaklı 3 
yıl boyunca kıymetli evrak statüsüyle takibat 
yapabilecek, başkaca suç unsuru varsa suç du-
yurusunda bulunabilecek.

Karşılıksız çekin düzenlenmesi yoluyla do-
landırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir 

suçun işlenmesi halinde de çek kullanma ya-
sağı uygulanacak. Yasanın görüşmelerinde 
“Karşılıksız çek suretiyle menfaat sağlayacak 
kişilere dolandırıcılık fi ilinden dolayı yaptırım 
sağlanacağı konusunda herhangi bir tereddüt 
bulunmamaktadır” gerekçesi tutanaklara işle-
tildi. Buna dayanılarak 1985 öncesinde olduğu 
gibi karşılıksız çek düzenleyenlere genel ola-
rak dolandırıcılıktan işlem yapılıp yapılmaya-
cağını yargıdaki uygulamalar gösterecek.

10 yıl sonra silinecek
 

Karşılıksız bedelin faiziyle ödenmesi du-
rumunda çek yasağı kaldırılacak, bu durum 
Merkez Bankası’na bildirilecek. Şikâyetçinin 
savcılığa gidip talebini geri alınması halinde 
de yasak kalkacak. Yasak, üzerinden 10 yıl 
geçmesi halinde Merkez Bankası’nca doğru-
dan silinecek. Çek defterinin her bir yaprağına, 
çekin basıldığı tarih yazılacak. Çekin, baskı ta-
rihinden itibaren 5 yıl içinde ibraz edilmemesi 
halinde bankanın sorumluluğu kalkacak.

Bankalara ilave sorumluluk
 

Bankaların karşılıksız çek keşide edilmesin-
deki sorumluluğu artırıldı. Muhatap banka, 
her çek yaprağı için, karşılığının bulunmaması 
halinde; çek bedeli 10 bin lira ya da üzerinde 
ise 10 bin lira, çek bedeli bin liranın altında ise 
çek bedelini ödemekle yükümlü olacak. Baskı 
tarihi yer almayan çeklerin 30 Haziran 2018’e 
kadar ibraz edilmemesi halinde bankanın yü-
kümlülüğü sona erecek.

Çek Yasası kabul edildi
  Meclis, Çek Yasası’nda yaptığı değişiklikle 

karşılıksız çek yazanlara hapis cezası getiren 27 yıllık 
uygulamayı kaldırdı. Yapılan değişiklikle 1500 mahkum 

tahliye olacak.

Bundan yaklaşık 30 yıl önce, henüz 
teknik üniversitede öğrenci iken 
OSTİM’e gelip gitmeye başlamış-

tım. Şimdiki Bosna İş Merkezi’nin hemen 
arkasındaki sokağın başında olduğunu 
hayal meyal hatırladığım, kayış, kas-
nak, rulman benzeri malzemeler satılan 
‘Anadolu Rulman’ın sahibi rahmetli Arif 
Gürel’in oğlu Taner arkadaşımdı. Taner 
ile birlikte zaman zaman OSTİM’e gelir, 
Arif Amca’nın çayını içip onunla sohbet 
eder, sonra da çıkıp OSTİM içinde dola-
şırdık. O yıllarda OSTİM’de gidebilece-
ğimiz tüm yerler ANADOLU Rulman’a 
400-500 metre mesafede olan yürüyerek 
gidilebilen yerlerdi. Sanırım o yıllarda 
OSTİM’in tümü de zaten neredeyse o 
kadardı.

O yıllardan bir de ‘Teknikel Birlik 
Ortaklığı’nı hatırlıyorum. O zaman bana 
yaşlı gelen iki kader arkadaşı, iki dost 
kupol ocakta kızarmış demiri büyük ma-
şalarla tutup eski bir Rus presinin altında 
dövelerdi. Onları hayranlıkla izlerken, 
demiri çelik yapmanın, ona şekil verme-
nin ne esaslı bir iş olduğunu kavramaya 
başlamıştım. İşleri kızgın demire şekil 
vermek olan iki ortaktan Şevket Sunal’ın 
yıllar önce öldüğünü biliyorum, diğer 
ortak Tahir Şimşirok eğer yaşıyorsa uzun 
ömür diliyorum.

Bir mühendislik öğrencisi olarak iler-
de bir gün yolumun nasılsa düşeceğini 
hissettiğim OSTİM’de o yıllarda kaç 
mühendis vardı bilmiyorum. OSTİM’in 
o yıllarında, yazın toz, kışın çamur 
içindeki sokaklarında dolaşırken, bir 
gün, o dönemde parmakla gösterilen 

mühendislerden biriyle tanışma fırsatım 
olmuştu. Taner beni makina imal edilen 
bir atölyeye götürmüştü. Adı ‘TUŞE 
Makina’ olan atölyenin sahibi, bir çok 
OSTİMLİ’nin hemen tanıyıp hatırlayacağı 
Tufan Sesigürgil, makina mühendisi idi. 
200 metrekarelik klasik OSTİM dükkanla-
rından birinde makina parçaları ve apa-
ratlar tasarlanıyor, bunlar imal ediliyor, 
makina montajı yapılıyordu. Henüz bir 
mühendislik öğrencisi iken, yaşamımda 
ilk kez bir makinanın ortaya çıkış sürecine 
hayranlıkla tanıklık etmiştim.  

Arkadan gelen yıllarda, mühendislik 
yapmaya başladığım dönemlerde daha 
yakından tanıyıp çok şey öğrendiğim 
kulakları çınlayası Tufan Sesigürgil çok 
sayıda genç mühendise ağabeylik etti. 
Birçok mühendis ona öykünerek, ona 
özenerek ya da onun cesaretlendirmesi 
ile OSTİM’e geldi ve bugün burada var 
olan mühendislik çalışmalarının temelleri-
ni oluşturmaya başladı. 

Aradan yıllar geçti ve OSTİM’de mü-
hendis sayısı binli rakamlara ulaştı. Atöl-

yeler fabrikalara dönüştü, yapılan işlerin 
niteliği sürekli değişti. CNC tezgahlar 
yıllar öncesinde parmakla gösterilirken, 
şimdi çok sıradan, her yerde rastlanan 
makinalar oldular. Hatta OSTİM’de 
CNC tezgah üreten firmalar ortaya çıktı. 
Zaman içinde OSTİM ve İVEDİK birlikte 
önemli bir yan sanayi havzasına dönüştü. 
Özellikle savunma, havacılık, otomotiv, 
elektronik, çevre ve enerji, iş makinaları 
ve medikal alanlarında yan sanayi hizme-
ti veren firmaların sayısı gün geçtikçe art-
tı. Bu arada ODTÜ Teknokent OSTİM’e 
inkar edilemez bir teknolojik zenginlik 
kattı. Belki bunlardan daha da önemlisi 
OSTİM ve arkasından İVEDİK ‘organize 
sanayi bölgesi’ statüsü edindiler. Yazın 
toz kışın çamur içindeki sokak ve cad-
deler geç de olsa asfalta kavuştu. Her 
sokakta, eski küçük binaların yerlerine, 
yapılan işlere daha uygun yeni yapılar 
ortaya çıktı. Dünyada ve ülkemizde hiz-
met sektörünün gelişmesine ve ekonomi 
içerisindeki ağırlığını artırmasına paralel 
olarak, OSTİM’de de iş merkezleri, ban-

kalar, ticari ofisler çoğaldı. Bu gelişme, 
tanıtım, pazarlama, satış, dış ticaret gibi 
alanlarda daha ileri hamlelerin yapılabil-
mesini sağladı. 

Ancak bütün bu çok olumlu gelişmeler 
olurken, önemli bir alandaki eksikliğimiz 
giderek daha fazla gün yüzüne çıkmaya 
başladı: Yetişmiş, eğitilmiş teknik insan 
kaynağı ihtiyacı ve bu alandaki açık dur-
madan artıyor. Pazar büyüyor, işletme 
sayısı, üretilen parça kalem ve miktarları, 
teknoloji uygulamaları hızla artarken, 
nitelikli insan kaynağı arzı aynı hızla art-
mıyor. Oysa büyük kaynaklar ayrılarak, 
çoğu zamanda borçlanarak yapılan tüm 
bu yatırımlar ancak nitelikli insanlarla 
daha verimli hale getirilebilir. Eğer nite-
likli çalışan sayımızı artıramaz veya işlet-
melerimizi nitelikli çalışanlar için çekici 
duruma getirmez isek, milyon dolarlar 
ödeyerek kurduğumuz üretim altyapıları 
atıl duruma gelebilir. Sanayi bölgesi yö-
netimlerinin bu problemin çözümü için 
daha fazla çaba göstermeleri ve bu alana 
daha fazla kaynak ayırmaları gerekmek-
tedir. Ayrıca işletme sahipleri büyüyen 
pazarın sağladığı kazançla orantılı ücret 
artışları yaparak ve daha iyi çalışma ko-
şulları sağlayarak KOBİ’lerde çalışmayı 
daha cazip hale getirmeliler. 

Önümüzde duran bu kritik eşiği aşmak 
için her birimiz üzerimize düşeni yapmaz 
isek, bundan yıllar önce hayranlıkla iz-
lediğimiz Arif Amca’nın, Tufan Bey’in, 
Şevket Usta’nın ve OSTİM’i en zor za-
manlarda sırtlamış onlarca insanın emeği 
boşa gitmiş olmaz mı?

acinar@
etik.com

.trAtilla ÇINAR
Makina Mühendisi

Yıllar...
Yollar...
Anılar...

Ostim Vakfı’nın kurmayı planladığı 
“OSTİM EKOPARK” Hareketlilik 
Merkezi ve Tematik Teknopark” 

projesinin ön fi zibilitesinin çıkarılma-
sı amacıyla Ankara Kalkınma Ajansı’na 
(AKA) verilen destek projesi kabul edildi. 
7 Şubat’da başlayan ve 3 ay sürecek olan 
projenin genel amaçları; enerji alanında fa-
aliyet gösteren kamu, üniversite, sanayici, 
yatırımcı işbirliğinin güçlendirilmesi için alt 
yapı sağlanması, enerji sistemleri ve ilgili 
alt sistem teknolojilerinin ulusal koşullarda 
gelişmesine katkıda bulunacak politikalar 
geliştirilmesi, Ar-Ge faaliyetleri ile bölge 
ve ülke ekonomisine katkı sağlamak, üni-

versitelerdeki 
enerji alanın-
daki akademik 
bilgileri tekno-
lojik ürünlere 
dönüştürerek 
ticarileştirmek ve   

teknoloji 
transfe-
ri için 
uygun 

o r -
tam 

oluşturmak olarak belirtildi. 
Proje ile enerji alanında Türkiye’de bir ilk 

olarak, Tematik Teknopark entegreli parkın 
kurulması için gerekli fi zibilite raporunun 
çıkarılması hedefl eniyor. Türkiye’de bir ilk 
örnek olarak hazırlanacak olan EKOPARK 
için yatırım modeli oluşturulacak ve yapı-
lacak analizler sonucunda kurulacak olan 
EKOPARK yapılabilirliği araştırılacak. 
Fizibilite raporunun sonucunda gerçekleş-
tirilecek olan proje ile enerji konusunda 
toplumsal farkındalığı arttırmak da hedefl er 
arasında yer alıyor. Proje ile ayrıca yenile-
nebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil bina 
uygulamaları gibi katma değeri yüksek ör-
nekleri EKOPARK’da hayata geçirip, yerli 
yatırımcıya yeni iş alanla- rını göster-
mek, sürdürülebilir- liğini 
sağlamak, uygula- m a -
ları yaygınlaştıra- rak 
örnek teşkil et-
mek de 
hedef-
leni-
yor.

OSTİM EKOPARK
hayata geçiyor

 Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet 
Destek Programı kapsamında OSTİM VAKFI adına verilen 

“OSTİM EKOPARK” Hareketlilik Merkezi ve Tematik 
Teknopark Fizibilite Raporu isimli proje onaylandı.
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Sanayi Bakanlığı, 20 milyar dola-
ra ulaşması beklenen dev kamu 
ihalelerine ‘yerli teknoloji’ şartı 

getiriyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün, ulaştırma, enerji 
ve sağlıktaki milyarlarca dolarlık alım-
lara, savunma sanayinde büyük başarı 
gösteren ‘off-set’ sistemini getirecek-
lerini açıkladı. Türkiye’nin büyük bir 

satın alma gücü olduğunu belirten Er-
gün, artık ucuza verenden satın alma 
döneminin değiştiğini söyledi. Bakan 
Ergün, ihaleye katılanlara, “Sizden 
alırız ama şu şu parçaları Türkiye›de 
üretirseniz, bizim göstereceğimiz bazı 
fi rmalarla işbirliği yaparsanız alacağız» 
diyeceklerini söyledi. 

Ar-Ge’ye yatırım şartı 

Artık Türkiye’de üreten değil tekno-
lojisini Türkiye’de geliştiren şirketlere 
ihalelerde öncelik verileceğini kayde-
den Ergün, ihalelerde 5 yıl içinde yüzde 
50-60 yerlilik oranına çıkmayı taahhüt 
edecek fi rmaların öne geçeceğini aktar-
dı. Ergün, bu şekilde Türk sanayisinin 
milyarlarca dolarlık üretim gücüne ula-
şabileceğini vurguladı. İlaç, enerji ve 
ulaştırma ihalelerinde, THY’nin uçak 
alımlarında, FATİH projesinde yerli 

üretimi dikkate alacaklarını dile getiren 
Ergün, “THY alımlarındaki off-set bize 
1 milyar dolar ihracat kapısı açtı. Bunu 
2 milyar dolara çıkarabiliriz. Sadece 
ilaçta 2 milyar dolarlık üretim gücü 
oluşturabiliriz” dedi. 

‘100 sanayici tek 
başına yerli oto yapar’

Türk otomotiv sektörünün yerli oto-
mobil üretimine yönelik olarak, “Gözü-
müzü kapatsak bu işi tek başına yapa-
cak 100 sanayici sayarız” diyen Ergün, 
TOFAŞ markası altındaki kuş serisinin 
üretiminin sonlanmasını hata olarak 
yorumladı. Ergün, “Kuş serisini, tam 
kalıplarını yenileme ve yeni tasarımlar 

ortaya koyma evresinde terk ettik. O se-
rilerin kalıp, model, tasarım ve teknolo-
jisini bir adım öteye geçirecek yatırımı 
yapsaydık, bugün bu markalar dünya-
nın birçok yerinde yeni tasarımıyla ve 
iç pazarda varlığını sürdürecekti” dedi.

10 milyar $’lık yatırım müjdesi

Ergün, Türkiye’nin 2012’de de ciddi 
uluslararası yatırım çekeceğini müjde-
leyerek, “Bu yıl 10 milyar doların al-
tına düşmeyiz. Teşvikle daha da ivme 
kazanır. Gelen yatırımcılar var. Pet-
rokimya alanında, otomobil alanında 
yatırım yapmak isteyenler var” diye 
konuştu.

Dev ihaleye ‘yerli teknoloji’ şartı
 20 milyar dolara ulaşması beklenen dev kamu 

ihaleleri öncesi Sanayi Bakanlığı “yerli teknoloji” 
şartı getiriyor. Savunma sanayisinde başarılı olan 
offset sistemi artık ulaştırma, enerji ve sağlıktaki 

alımlarda da uygulanacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nihat ERGÜNNihat ERGÜN
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Savunma Sanayinin en önemli yan 
sanayi tedarikçilerini bünyesinde 
barındıran OSTİM OSB’nin, yan 

sanayicinin sektörden aldığı payı arttır-
mak adına yaptığı çalışmalar sürüyor. Son 
olarak, savunma yan sanayicilerinin üye 
olduğu OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) Savunma Sanayi 
İmalâtçıları Derneği (SASAD) üyeleri-
ni ağırladı. OSTİM de faaliyet gösteren 
savunma sanayi tedarikçilerini üretim 
alanlarında ziyaret eden SASAD üyeleri, 
fi rmaların üretim süreçleri ve yetenekleri 
hakkında detaylı bilgi sahibi oldular.

Gezi sonrası değerlendirme yapan SA-
SAD Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz 
Küçükseyhan, 3 yıldır düzenlenen gezile-
rin son derece yararlı olduğunu, bu süre 
içinde SASAD üyesi de olan OSSA’nın 
en önemli çalışma partnerlerinden biri 
haline geldiğini söyledi. Küçükseyhan, 
“Buralarla üye fi rmalarımız işbirliği bağ-
lantıları, ortak çalışma imkânları araştı-
rıyorlar. Ayrıca ne kadar ürünü yerlileş-
tirirsek o kadar para yurt içinde kalır ve 

dışarıya olan bağımlılığımız da o ölçüde 
azalmış olur” diye konuştu.

Geziye SASAD Genel Sekreter Yardım-
cısı Yılmaz Küçükseyhan önderliğinde 
Aselsan, TAI, Havelsan, Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı, Makine Kimya Endüstrisi 
Kurumu, TÜBİTAK, Savronik ve Karel 
gibi savunma sanayi sektörünün önde ge-
len ana sanayi fi rmalarının temsilcileri 
katıldı. OSTİM OSB Başkanı Or-
han Aydın’ın da eşlik ettiği 
grup katılımcıları, OS-
TİM fi rmalarının üretim 
kabiliyetlerinden çok 
etkilendiklerini, küçük 
diye görülebilen bir 
fi rmanın çalışmala-
rını dinlediklerin-
de, belli bir ürünün 
dünyadaki tek ya 
da birkaç üreticisin-
den biri olduğunu 
gördüklerini ve bu 
durumdan sektör 
adına çok mutlu 

olduklarını belirttiler.
OSTİM OSB Başka-

nı Orhan Aydın da, bu 
sene 3. yılına giren ve 
artık geleneksel hale 
gelmeye başlayan ve 
SASAD OSTİM ge-
zilerinden son derece 
memnun olduklarını, 
fi rmaların kabiliyetlerini ana sanayiye 
anlatabilmenin en önemli yolunun bire-
bir ziyaretler olduğunu söyledi. Organize 
sanayi bölgesi ve OSSA olarak yan sana-
yinin gelişimi için ellerinden geleni yap-
maya gayret ettiklerini söyleyen Aydın, 
bu tür işbirliği çalışmalarının da artarak 
devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

 SASAD  Genel Sekreter Yardımcı-
sı  Küçükseyhan da, 3 yıl 

önce başlatılan bu 

gezi etkinliklerinin OSSA’nın 
kurumsal kimliğinin iyice 
oturmasıyla çok daha resmi 
bir platforma oturduğunu, 
daha önce tedarikçileri tanı-
mak isteyen birkaç fi rmayla 
ufak geziler yapılırken, artık 
bu gezilerin son derece büyük 

bir katılımla gerçekleştiğini söyledi. Bu 
tür gezilerin en büyük yararının yerlileş-
tirme adına olduğunu söyleyen Küçük-
seyhan şöyle konuştu; “Türkiye’de ürünü 
üretebilecek sanayici, üretilebilecek mal-
zemeler mutlaka var. Biz bunları bizzat 
tezgâhları görmek suretiyle, üretildikleri 
yerleri görmek suretiyle ortaya koymak 
istiyoruz. Buralarla fi rmalarımız işbirliği 
bağlantıları, ortak çalışma imkânları araş-
tırıyorlar. Ayrıca ne kadar 
ü r ü n ü yerlileştirirsek o 
kadar para yurt içinde 

kalır ve dışarıya 
olan bağım-
lılığımız da 

o ölçüde 
azalmış 

olur.”

“Ne kadar yerli üretim, o kadar bağımsızlık”
  Savunma Sanayi İmalâtçıları Derneği, 

yan sanayi fi rmalarının üretim alanlarını ve 
yeteneklerini daha iyi tanıyabilmek için OSTİM 

Savunma ve Havacılık Kümelenmesi üyesi 
fi rmaları ziyaret etti. SASAD Genel Sekreter 

Yardımcısı Küçükseyhan, “Ne kadar ürünü 
yerlileştirirsek, dışarıya bağımlılığımız o kadar 

azalır” dedi.

Uzun zaman sonra yeniden 
kışı kış gibi yaşadığımız bir 
yıl geçiriyoruz. Son yıllarda 

sıkça duyduğumuz küresel ısınma 
senaryoları ile sanki bir daha kar gö-
remeyeceğimizi sanmaya başlamıştık. 
Ama bazı şeyleri yanlış bildiğimiz or-
taya çıktı. Yaşayarak öğrenmek diye 
buna denir. Kürsel ısınmanın sadece 
ısıtacağı gibi bir algımız vardı. Ama 
işin aslı öyle değilmiş. O belgeseller 
olmasa belki de ömrü hayatımızda hiç 
göremeyeceğimiz buz dağlarının, bu-
zulların hızla erimesi, güneş ışınlarının 
yeterince atmosfere yansıtılamaması, 
eriyen buzulların deniz suyu sıcaklık-
larını etkilemesi, v.s. kuzey yarım küre 
olarak kışı iliklerimize kadar hissettirdi. 
Hani nerede o eski kışlar diyenler 
açısından belki sevindirici. Nostaljik, 
şömine ya da soba başında oturup 
dışarıda yağan karı seyretmek… Ama 
iş ve aş derdi olanlar açısından soğuk-
ta çalışmak o kadar da kolay değil. 
Enerji nakil hatları bile etkilendi, doğal 
gaz akışı soğuk sebepli arızalar nedeni 
ile oldukça yavaş. Soğuk bu yıl geçen 
yıla göre bir çok sektörü de derinden 
vurdu. İşler çoğu sektörde bu dönem-
de kesat. Geçen yıla göre sadece oto-
motiv satış rakamlarına baktığımızda, 
yüzde 30’dan fazla bir azalma var. 
Zaten yavaş döneceği söylenen 2012 
dünyasının bu soğuk başlayan kışla 
daha da yavaşlayacağı korkusu var. 

Tarihsel başarılarımızı bayram yap-
mayı, anmayı biliyoruz. Dini bayram-
ların, milli günlerin olması, kutlanması 
birlik ve beraberlik açsından son de-

rece önemli. Bayramların öncesinde 
yaşanan ticari canlılık birçok esnaf 
açısından yılı kurtaran önemli zaman-
lar olarak değerlendirilebilir. Bir de 
milli yanımız yanında dünyalı olmanın 
getirdiği özel günler var. Anneler, ba-
balar, sevgililer günü bunlara örnek. 
Bu günlerin ne derece anlamlı olduğu 
sorgulanabilir. Herkes dilediği önemi 
vermek ya da vermemekte serbesttir, 
saygı duyulması gerekir. Yaklaşımımızı 
ekonomik faaliyetler açısından değer-
lendirdiğimizde bu günlerin ayrı bir 
önemi olduğunu görüyoruz. Rakamlar 
bize bu özel günlerin ticari yönünü 
açıkça gösteriyor. Bankalar Arası Kart 
Merkezi verilerine göre geçen yılın 
kredi kartı harcamalarının değerlen-
dirilmesinde Anneler Günü haftası 
içerisinde Türk halkı 790 milyon liralık 
harcama gerçekleştirmiş. İkinci sırada 
ise 713 milyon lira ile Sevgililer Günü 
haftasını görüyoruz. Geçen yılın An-
neler Günü haftasında sadece internet 
üzerinden yapılan satış 278 milyon 

liranın üzerinde. 
Yani işin bir ekonomik yönü olduğu 

gerçeğini inkâr edemeyiz. Konumuz 
ekonomi ise bu günlerin esnafa can 
suyu vermesine sevinmemiz gerek. 
Hele de böylesine soğuk ve verim 
düşüren kış mevsimi içinde sevene, 
alana, hediye edene dua etmek gerek. 
Bazen esnaf arkadaşların tasarruf ve 
az harcama konusundaki söylemlerine 
tanık oluyoruz. Harcamamayı ekono-
mik durgunluğun nedeni sayın. Para 
saçın demiyoruz. Ama çaptan düşen 
ekonominin ana sebebi, o hep dilimi-
ze doladığımız piyasa durgun, yaprak 
kımıldamıyor söyleminin altında yatan 
gerçek alımın satımın azalmasıdır. 
Müşterinizde harcamasın, yatırımda 
olmasın oturalım yerimizde. Bakalım 
nasıl kazanacağız. Alış verişte önemli 
bir nokta, kaynakların milli gelire 
katkısı olması açısından yerli malının 
tercihi olmalı. Tabii ki yerli ve kaliteli 
tercihler bulunabilirse. Hediyelik eşya 
olarak altını çokça tercih eden bir mil-

letiz. Bu alanda son yıllarda ürün ve 
hizmet inovasyonu ve tasarımla atılım 
yapan firmalarımız var. Sektörde ör-
nek başarılara imza attılar. Ama diğer 
tercihlerde dışa bağımlıyız. Hediyelik 
eşya sektöründe özellikle uzak doğu 
kaynaklı birçok ürün piyasada olduk-
ça ucuza satılıyor. Bu alanda imalat 
yapan işletmelerin güçlendirilmesi, 
işçiliğe ve kalifiye elemana dayalı, bu 
sektöre uygun eleman yetiştirilmesi 
üzerine projeler geliştirmek gerekiyor. 
Dünyada moda yaratan pazarlara ba-
karak rağbet gören tasarımların takip 
edilmesiyle yerli ürün tasarımcılarının 
yetiştirilmesi kolaylaşmalı. Bizim ta-
rihsel ve kültürel altyapımız hediyelik 
eşya tasarımında sadece iç piyasaya 
değil dünyanın tercih edeceği dış pa-
zara hitap edecek önemli değerlere 
sahip. İşte bunları bulup çıkarmak 
önemli. Kanuni döneminden esinlene-
rek yaratılan bir dizi filmin toplumun 
bir anda tarihi takı tasarımlarına mera-
kını artırdığını görüyoruz. İşin reklam 
yönü önemli olsa da, tasarım açısın-
dan  ilham kaynaklarımıza ticari bir 
gözle bakabilmek girişimcilerimize çok 
önemli iş fırsatları yaratacaktır. Cari 
açık açısından ithalata çokça sarıldığı-
mız bir sektör daha bulduk. Hediyelik 
Eşya Sektörü. Küçümsememek lazım. 
Unutmayalım ki damlaya damlaya göl 
olur. 

Savunma yan sanayi kobi’leri, ana sanayicileri ağırladı.

Cüneyt ÖRKMEZ

Kış soğuğu ve ticaret

cuneytorkm
ez@

tosyov.org.tr
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Ankara İşadamları ve Sanayici-
ler Derneği (ANKİSAD) tara-
fından Büyükşehir Belediye 

Başkanı İ.Melih Gökçek’e “Hizmette 
Başarı Ödülü” verildi. Ödülünü AN-
KİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ha-
run Akca’dan alan Gökçek, Başkentli 
işadamlarına yatırım çağrısında bulun-
du. Ankara’nın özellikle sanayi ve ti-
caret konusunda ciddi adımlar attığına 
dikkat çeken Başkan Gökçek, haziran 
ayında Ankara Ticaret Odası (ATO) 
ve Ankara Sanayi Odası (ASO) ile ilk 
kez ortaklaşa bir alışveriş festivali dü-
zenleneceğini açıkladı. Başkent’te ilk 
kez gerçekleştirilecek olan festivalin 
20 gün süreceğini ifade eden Gökçek, 
şöyle devam etti: “Düzenleyeceğimiz 
bu festivalde Ankara’nın alışverişine 
büyük katkılar sunacağımızı düşünü-
yoruz. Tüm işadamlarımızı kendi dü-
şündükleri projelerle de bu festivale 
katılmaya davet ediyoruz. 20 gün bo-
yunca fuar alanı içerisinde, işadamla-
rımızın yer alacağı alışveriş reyonları 
olabileceği gibi aynı zamanda devamlı 
eğlenceler de olacak. Belediyenin de 
bir takım faaliyetlerinin yanı sıra her 
gün belli bölgelerde, belli semtlerde 
değişik etkinlikler yapılacak. Etkinlik-
ler sayesinde o bölgelerdeki ticaretin 
artmasını temin etmeye çalışacağız.” 

Aynı tarihlerde İstanbul’da da alış-
veriş festivali düzenleneceğini ifade 
eden Gökçek,”Onlar da yapsınlar biz 
de yapalım. Bakalım Ankara ve İstan-
bul rekabetinde hangisi ticarette öne 
geçecek güzel bir örnekleme, tatlı bir 
rekabet olur” diye konuştu. 

Ankara’da yaşanan güzel geliş-
melerin bununla sınırlı kalmadığını 
vurgulayan Gökçek, 8 organize sana-
yi bölgesi ile yeniden kurulan sıcak 
ilişkilerin altını çizerek, altyapı yatı-
rımına yönelik imzalanan protokole 
değindi. Göreve gelmesinin ardından 
organize sanayi ve sanayi bölgelerine 
verdiği büyük desteği anlatan Gökçek, 
“OSB’lere ‘gelin bir anlaşma yapalım, 
ben sizin alt yapılarınızı herhangi bir 
ücret almadan sadece istihdam ga-
rantisi karşılığında yapayım’ dedim. 
Onlar da bize iki yıl içerisinde 25 bin 
mümkünse 40 bine çıkacak istihdam 

sözü verdiler. Şu anda ayda 3 milyon 
liralık, eski parayla 3 trilyon liralık, 
iki senede 70 trilyon liralık yatırım 
yapacağız” dedi. 

“İki yılda 6 milyar 
dolar para girebilir”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açıkladığı Ankara’nın gelişimine katkı 
sunacak projelere de değinen Başkan 
Gökçek, açıklamalarını şöyle sürdür-
dü: “Sayın Başbakanımız Ankara’ya 
yapılacak yatırımlar konusunda özel-
likle silah sanayi ve uçak sanayi üze-
rinde söz verdi. Bu konuda yine Ka-
zan bölgesinde 3 milyon metrekarelik 
bir alana yatırım merkezi yapacağız. 
2 yıl içinde 6 milyar dolarlık bir pa-
ranın Ankara’ya girmesi söz konusu. 
Bu müthiş bir olay... Bu konuda sa-
nayici ve işadamlarımızın tek başına 
veya birleşmek suretiyle bu bölgede 
yer edinmeleri ve savunma sanayisi-
ne, uçak sanayine uygun olan malları 
üretmek için gerekli olan ARGE çalış-
malarını yapmalarını rica ediyorum. 
Bu konuda da bizden size açık çek.”

ANKİSAD’dan Gökçek’e ödül 
  ANKARA İşadamları ve Sanayiciler Derneği tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e 
“Hizmette Başarı ödülü” verildi. Gökçek, törende Ankaralı işadamlarına yatırım çağrısında bulundu. 

1950’lerde Japonya’da yaygın 
olarak ortaya çıkan yatay yapıya 
sahip işletmeler, günümüzde 

Çin, Tayland ve Hindistan’da da 
yayılmaktadır. Bu yapıya sahip işlet-
meler her geçen gün rekabet güçlerini 
arttırırlarken, bir ülkede de bu yapılar 
yaygın olarak kullanıldığında dış ti-
caret ve cari dengeler artıya döner, 
işsizlik sorunu ve diğer dramatik köklü 
sorunlar da önlenir. Yapılar sadece 
endüstri ile ilgili değildir, bütün alan-
larda uygulanır. Yurdumuzda, yatay 
yapıların oluşmasının önünde de işlet-
melerin yapısından, üniversite eğitim-
lerinden, iş yönetiminden kaynakla-
nan önemli engeller bulunmaktadır.
Dünyada strateji ve yönetim otorite-
lerinden biri olarak gösterilen Ram 
Charan, Avrupa Strateji Forumu’nda 
‘Gerçekle Yüzleşmek: Bir Şeyleri Dü-
zeltmek İçin Gerekenin Yapılması’ 
konulu konuşmasında; “Hindistan ve 
Çin’de 10 yıl içinde bir milyar insanın 
fakirlik sınırının üzerine çıkacağını, 
200 bin kişinin 80 bin dolarlık bir satın 
alma gücüne kavuşacağını, bunun da 
önemli bir pazar anlamına geleceğini 
belirtti.” Bu zenginliğin kaynağını da 
yatay yapıdaki şirketlerin bu ülkelerde 
yaygınlaşmasına bağladı. 
Hindistan’da ve Çin’de bu yapılar 
günümüzde etkisini yeni yeni gös-
termeye başlamışken, yaklaşık yarım 
asırdır bu yapıyı kullanan Toyota’nın 
başarısı da yatay yapıdan gelmektedir. 
Bu başarının sırrına biraz vakıf olabil-
mek için de Toyota’nın sahibinin oğlu, 

1925 doğumlu hem iş adamı hem 
de bilim adamı olan Dr. Shoichiro 
Toyoda’nın 2010 yılındaki bir röpor-
tajına bakalım; 
“Her gün bizim için onun bir sözünün 
ne anlama geldiğini düşünürüm. W.E. 
Deming’in öğrettikleri yönetimimizin 
nüvesini, özünü oluşturmaktadır. 
…… Japonya’nın savaş sonrası gelişi-
minde ve toparlanmasında elzem bir 
rol oynadı. Çığır açan ziyaretlerinin 
ardından, akademik camia ve endüst-
riyel liderler ciddiyetle Dr.Deming’in 
teorilerini ve felsefesini çalışmaya ve 
uygulamaya başladılar. Dr. Deming’in 
felsefesine dayanan geniş çaplı istatis-
tiksel kalite kontrol uygulamasını güç-
lendirmek ve yaymak için 1951’den 
itibaren her yıl Deming Ödülü işlet-
melere ve istatistiksel uygulamalara 
katkı yapanlara verilmeye başlandı. 
Biz Toyota’da Dr. Deming’in felsefe-
sine dayanan geniş çaplı istatistiksel 
kalite kontrol uygulamasını 1961’de 
kullanmaya başladık ve 1965’de De-
ming Uygulama Ödülünü almaya hak 

kazandık. Toyota grubunun diğer iş-
letmeleri de bir biri ardından bu ödülü 
aldılar. Dr. Deming’in öğrettiklerini 
uygulamaya devam ettikçe, hem ürün-
lerimizin kalite seviyesini yükselttik 
hem de işletmedeki operasyonların 
verimliliğini, etkinliliğini arttırdık.…. 
Günümüzde, hem her iş sahasında 
hem de toplumsal alanda hızlı global 
yeniden yapılanma ile yüz yüzeyiz. 
Bu karşı konulamaz değişimlerin or-
tasında, farklı geniş çevrelerden gelen 
hissedarlara değer sağlamak zorunda 
olan işletmeler 
• Çevresel koruma,
• Tamamıyla müşteri merkezli yö-

netim pratikleri, 
• ve işletme değerlerini en üst sevi-

yede tutma 
gibi kalite innovasyonu ile ilgili konu-
lar üzerinde yoğunlaşmaya başladı-
lar.  
Geçmiştekinden daha da fazla şim-
dilerde, Dr. Deming’in öğrettiklerini 
hatırlamaya ihtiyacımız vardır. Bu 

şekilde devam ederek, hem global 
müşterilerimiz hem de bizim işletme-
miz fayda sağlayacaktır. Böylelikle, 
hepimiz için katkılı ve parlak bir gele-
ceğin yolunu açabiliriz.” 

WE Deming‘in sözlerinin üzerinde 
düşünülmesinin yararlı olduğu, teo-
rileri ve felsefesi üzerinde akademik 
camianın ve endüstriyel liderlerin 
ciddiyetle durduğu, globalleşmenin 
zorladığı değişimlerin kalite innovas-
yonu olduğu, bu değişimlere işletme-
lerin uyum sağlamasının ve karlı hale 
dönüştürülmesinin de Dr. Deming’in 
öğrettiklerinin hatırlanmasından geç-
tiğini bu söyleşide 85 yaşındaki Dr. 
Toyoda belirtmektedir. Hem iş adamı 
hem de bilim adamı olan Dr. Toyoda, 
Toyota başarılı olmasında önemli rol 
üstlenmesinden dolayı örnek alınacak 
bir şahsiyettir.

Dr. Deming’in yetiştirdiği dünün “çı-
rakları”, bugünün “ustaları” günümüz-
de Çin’de, Tayland’da, Hindistan’da 
bulunan işletmelerin rekabet güçlerini 
arttırmaktadır. Yatay işletmeler ülkede 
yaygınlaştığında ise, ülkenin dış ticaret 
ve cari dengeleri artıya dönmektedir. 

Yazılarımızda konu ile farkındalığı 
oluşturmak için, Dr. Toyoda’nın söy-
leşisinde ön plana çıkan izlenimlerini, 
bu izlenimlerin altında yatan gerçekleri 
ve ilgili gelişmeleri irdeleyeceğiz.

Rıdvan VERCAN

Uzak Doğudaki işletmelerin 
rekabet gücünü tetikleyen 
temel unsur

Bursa Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (BTSO) Organize Sanayi 
Bölgesi’nin (OSB) sanayi-

cilere yönelik düzenlediği “Temiz 
Üretim ve Eko Verimlilik” konulu 
seminerde, ekonomik ve çevresel 
kazanımların önemi anlatıldı. Bi-
lim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Verimlilik Genel Müdürlüğü’nden 
Verimlilik Uzmanı ve Yüksek 
Çevre Mühendisi Selin Engin, dün 
düzenlenen seminerde yaptığı ko-
nuşmada, temiz üretimin amacının 
kullanılan girdilerin ve istenmeyen 
atıkların miktarını azaltarak üretim 
sürecinde kullanılan su ve enerji 
gibi doğal kaynakların daha etkin 
şekilde kullanımı olduğunu söyledi. 
Temiz üretim yöntemlerinin sadece 
çevresel iyileştirmelerle kalmadı-
ğını aynı zamanda verimliliği de 
arttırdığını belirten Engin, “Etkin 
kaynak kullanımı, kayıpların ön-
lenmesi, yeniden kazanım, çalışma 
koşulları ve iş güvenliğinin iyileş-
tirilmesi, atık üretimi ve dolayısıyla 
arıtma maliyetlerinin en alt düzeye 
indirilmesi temiz üretim uygulama-
larının getirdiği en önemli avantaj-
lardır. Bu kapsamda sanayi sektö-
ründe yapılan çalışmalarla tekstilde 
yüzde 57, demir-çelikte yüzde 22 
olmak üzere önemli bir enerji tasar-
rufu yapıldığı gözlenmiştir” dedi.

BTSO OSB’den 
‘temiz üretim’ 

semineri 

rvercan@
hotm

ail.com
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 OSTİM OSB-Gazi Üniversitesi ve TEMSAN enerji teknolojilerinin yerlileştirilebilmesi için 

çalışma başlattı. OSB Başkanı Orhan Aydın, yapılan çalışmaların asıl amacının, yerli güç TEMSAN’ı 

sektörün öncüsü haline getirmek olduğunun altını çizdi.

TEMSAN enerji alanında öncü kuruluş olacak
Devlet, sanayi, üniversite işbirliği

Son yılların üzerinde önemle durulan 
kalkınma başlıklarından biri olan 
üniversite – sanayi işbirliğinin An-

kara’daki adresi haline gelen OSTİM OSB, 
bu alanda yaptığı çalışmaları hız kesmeden 
sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 2009 
yılında OSTİM – Gazi Üniversitesi – Tem-
san arasında imzalanan işbirliği protokolü 
çerçevesindeki çalışmalar hızlandırıldı. 

Geçen hafta Gazi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Rıza Ayhan, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Duran Altıparmak ve üniversite 
öğretim görevlileri, OSTİM OSB Başkanı 
Orhan Aydın, Bölge Müdürü Adem Arı-
cı, TEMSAN Genel Müdür Yardımcıları 
Dr. Mehmet Atıf Çay, Recep Kır ve Daire 
Başkanları’nın katılımıyla OSTİM OSB 
toplantı salonunda yapılacak işbirliği konu-
sunda bir çalışma toplantısı düzenlendi.

Açılış konuşmasını yapan OSTİM Başkanı 
Orhan Aydın, imzalanmış olan protokolün 
amacını şöyle özetledi: “Ülkemiz ve bölge-
miz için stratejik özelliğe sahip olan enerji 
sektörünün önemi her geçen gün artmakta-
dır. Klasik yatırım konularının ötesinde ye-
nilenebilir enerji ve akarsularımızın üzerine 
kurulacak hidroelektrik santralleri gibi ge-

lişmeye açık konular da dikkate alındığında 
ülkemizin sahip olduğu imkânlar yabancı 
organizasyonların da dikkatini ülkemize 
çevirmektedir. Enerji sektöründe makine 
teçhizat üretimi ile birlikte proje ve sistem 
geliştirme ihtiyacı, farklı faaliyet alanlarına 
sahip kuruluşların işbirliğini gerektirmekte-
dir.  Bu protokol Gazi Üniversitesi, Temsan 
ve OSTİM’in potansiyel güçlerini bir araya 
getirerek enerji sektörüne katkı sağlamak, 
sistem geliştirmek, yerlileştirmeyi sağla-
mak ve çalışmaları etkin bir biçimde ticari-
leştirmek amacıyla imzalandı.”

Eğitim, staj, Ar-Ge, tasarım, imalat, satış 
gibi birçok farklı başlıkta işbirliği prog-
ramları hazırlanıp uygulanacağını söyleyen 

Aydın; “Bu protokolün ve yapılan tüm ça-
lışmaların nihai hedefi  Türkiye’nin ihtiya-
cı olan enerji sistemlerini yerli imkânlarla 
yapabilmek, yani bu alanda çalışan yerli 
sermaye kuruluşu TEMSAN’ı desteklemek 
ve güçlendirmektir. Üniversite bilgisini, 
OSTİM’de üretim gücünü ve kabiliyetlerini 
TEMSAN’ı desteklemek amacıyla kullana-
caktır” dedi.

Aydın, “ASELSAN nasıl savunma sektö-
ründe dünyanın en önemli 80. fi rması haline 
geldiyse, TEMSAN da enerji konusunda 
dünyada 50. sırada olmasını istiyoruz. Milli 
sermaye fi rması TEMSAN’ın enerji sektö-
rünün yerlileştirilmesinde öncü fi rma ol-
masını istiyoruz. Bunun gerçekleşmesi için 
hiçbir engel yok” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının 
boyutlarını aşağıya çekmek için herkesin 
elinden geleni yapması gerektiğini vurgu-
layan Aydın, bu konuya bulanabilecek tek 
çözümün kendi enerji ihtiyacımızı kendi 
imkânlarımızla karşılayacak sistemleri üret-
memiz olduğunu ve toplantıya katılan bütün 
tarafl arın bu sorunun çözümü için adım at-
maya hazır olduğunu söyledi.

Prof. Ayhan: “Devlet, sanayi, 
üniversite işbirliği olmalı”

Üniversite – sanayi işbirliği kavramının 
bazı konularda çözüm üretmek için yeterli 

olmadığını ve böyle durumlarda kamunun 
da bu işbirliğine dahil olması gerektiğini 
söyleyen Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Rıza Ayhan; “Üniversitenin bilgi bi-
rikimi sanayi ile paylaşılırsa ülkenin kal-
kınmasında, verimliliğin artmasında son 
derece başarılı olunur. Aksi taktirde biz 
kürsülerimizde kalırsak, sanayide önderlik 
yapacak bilgi birikimini nakletme imkanına 

sahip olamayız. Bazı çalışmalarda, sanayi 
üniversite işbirliği yeterli olmaz. Mutlak 
suretle bizim gibi ülkelerde sanayi, devlet 
ve üniversite işbirliği olması lazımdır. Bu 
projede doğrudan doğruya sanayi, devlet ve 
üniversite işbirliğine örnek olan bir proto-
koldür” dedi. 

TEMSAN’daki kötü gidişin sebeplerinin 
tespit edilip bu sebeplerin üzerine gidilmesi 
gerektiğini söyleyen Ayhan, “Bir an evvel 
üniversitenin bilgi birikimini TEMSAN ile 
paylaşılıp OSTİM tarafından imalatına ge-
çilmesi ülkemiz açısından son derece önem-
lidir. Sadece ülke için değil, aynı zamanda 
çevre ve yakın ülkeler açısından da son de-
rece önemlidir. TEMSAN’ı tekrar amacına 
uygun hizmetler üreten, kârlı bir işletme ha-
line getirmek için çalışmalıyız” dedi.

TEMSAN adına toplantıya katılan Ge-

nel Müdür Yardımcısı Recep Kır ise, 
TEMSAN’ın bugüne kadar çok önemli 
projelere imza attığını, fakat yapılan işlerin 
kamuoyuna düzgün bir şekilde yansıtılama-
dığını vurguladı. 1984 yılından bu yana ya-
pılmış olan 22 tane hidroelektrik santralinin 
sorunsuz şekilde çalışmaya devam ettiğini 
belirten Kır, Gazi Üniversitesi ve OSTİM 
ile yapılacak olan bu çalışmaya çok önem 

verdiklerini ve başarılı sonuçlar ortaya ko-
yulabilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Süreç sektörel küme 
ile desteklenecek

Toplantı sonucunda OSTİM Yenilenebilir 
Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi 
hareketi içinde ortak çalışmaların sürdü-
rülmesi, bir çalışma grubu oluşturulması, 
alanda öğrenim gören öğrencilerin stajları 
konusunda OSTİM ve TEMSAN’ın des-
tek vermesi, enerji mühendisliği bölümüne 
teknisyen yetiştirilmesi, sektörde ofset uy-
gulanması için lobi faaliyetlerinin yapıl-
ması ve protokol çalışmaları kapsamında 
periyodik olarak toplantılar düzenlenmesi 
kararlaştırıldı.

OSTİM Yönetim Kurulu BaşkanıOSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan AYDINOrhan AYDIN
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Türkiye ve TEMSAN’ın
görünümü

Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılında 
kişi başına yıllık elektrik tüketimi sadece 
3,3 kWh iken 2008 yılında 2.773 kWh’a 
ulaşmıştır. Bu durum göstermektedir ki 
gelişmekte olan ülkemizin elektrik ener-
jisi ihtiyacı sürekli artmaktadır. Ülkemiz-
deki elektrik enerjisi alt yapı çalışmaları 
Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yapılan 
kalkınma hamleleri ile başlamıştır. Elekt-
rifi kasyon şebekesine ait üretim, iletim 
ve dağıtım tesisleri ülkemizin dört bir 
yanına yayılırken bu tesislerde kullanı-

lan elektromekanik teçhi-
zatların önemli bir kısmı 
yurt dışından sağlanmıştır. 
1954 yılında Devlet Su İş-
leri Umum Müdürlüğü’nün 
kurulmasıyla birlikte hidro-
elektrik santrallerin inşası 
hızlanmıştır. Ülkemizin ilk  
hidroelektrik santrallerinde 
yabancı müteahhit fi rmalar 
ve tamamen yabancı elekt-
romekanik teçhizatlar kulla-
nılırken 1977’de bu amaçla 
kurulan Türkiye Elektrome-
kanik Sanayi (TEMSAN) 
ile birlikte bu teçhizatlar 
ülkemizde de üretilmeye 
başlamıştır.

TEMSAN ile birlikte yerli özel fi rmalar 
da bazı yardımcı teçhizatların üretimine-
başlamıştır. Böylece elektrik enerjisi üre-
timi, iletimi ve dağıtımı alanlarında yerli 
teçhizat kullanımı artmıştır. Ancak yerli 
olarak üretilen elektromekanik teçhizatla-
rın tasarımlarının genel olarak yurt için-
de yapılamaması ciddi bir eksiklik olarak 
göze çarpmaktadır. Bu sebeple her yıl 
büyük miktarda döviz yurt dışına gitmek-
tedir. Hidro türbinler için tasarım hizmet-
lerinin ülke içinde yapılabilir hale gelmesi 
de son derece önemlidir. Ülkemizin mev-
cut imalat olanakları (döküm, metal işleme 
vs.) zaten hidro türbinlere ilişkin imalat 
koşullarını sağlamaktadır.

2001 yılında su kullanım haklarının özel-
leştirilmesiyle birlikte devlet eliyle yapılan 
Hidroelektrik Santrallerle birlikte özel üre-
tim santralleri de yapılmaya başlanmıştır.

Sanayileşen ülkemizin artan elektrik 
enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere sa-
yıları her geçen gün artan bu tesislerde 
kullanılacak olan elektromekanik teçhizat-
ların yeterli kalitede ve yerli olarak imal 
edilmesi enerji arz güvenliği ve döviz re-
zervlerimizin korunması açısından büyük 
önem taşımaktadır.

Diğer yenilenebilir enerji kaynakları olan 
rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için de 
gerekli kanun ve yönetmelikler ilgili ku-
rumlarca son beş yıl içerisinde düzenlen-
miş olup, bu alanda da özel sektör yatırım-
larına başlanmıştır. Aynı şekilde rüzgar ve 
güneş santrallerine ait teçhizatların yerli 
olarak imal edilmesi için çalışmalar yapıl-
maktadır.

Temsan’ın elektrik enerjisi 
sektöründeki yeri

Elektrik enerjisi üretim alt sek-
töründe:

1977 yılında Hidroelektrik Santral teç-
hizatları ile Şalt Tesislerine ait elektro-
mekanik teçhizatlarını imal ve tesis etmek 
üzere kurulan TEMSAN bugüne kadar 15 
adet Hidroelektrik Santrale ait toplamda 
38 adet türbin ve 38 adet jeneratör olmak 
üzere elektromekanik teçhizatın imalatı-
nı ve montajını yaparak devreye almıştır. 
Halen DSİ’ye ait 5 Hidroelektrik Santrale 
ait imalat ve montaj çalışmaları devam et-
mektedir. Özel sektöre ait 4 hidroelektrik 
santraline ait imalat ve montaj çalışmaları 
devam etmektedir. Bu hidroelektrik sant-
rallerinin toplam kurulu gücü 1.000 MW’a 
ulaşmış olup, Türkiye’nin kurulu gücünün 
yaklaşık %2,5’ine tekabül etmektedir. 
Bu miktar aynı zamanda Türkiye’deki 
hidroelektrik santrallerinin toplam kuru-
lu gücünün yaklaşık %8’ine tekabül et-
mektedir. TEMSAN bünyesinde bulunan 
Diyarbakır’da kurulu Türbin ve Jeneratör 
İmalat Fabrikalarında 100 MW güce kadar 
türbin ve jeneratör imalatını yapabilmek-
tedir.

Ankara’da Kurulu OG ve AG Şalt Teç-
hizatı ile Küçük Türbin Jeneratör İma-
lat Fabrikalarında ise ülkemizin ihtiyacı 
elektrik şalt teçhizatı ve (500 W – 1.000 
kW arası) mini/mikro türbin-jeneratör 
imalatı yapılmaktadır. TEMSAN son yıl-
larda yaptığı teknoloji transferi anlaşmala-
rıyla desteklediği, Ar-Ge çalışmaları neti-

cesinde elektrik enerjisinin üretimi, iletimi 
ve dağıtımına yönelik teçhizat imalatını 
%100 yerli olarak gerçekleştirme yolunda 
hızla ilerlemektedir. Bu doğrultuda deği-
şik debi ve düşü değerlerine sahip 20 çe-
şit mikro/mini türbinin tasarımı ve imalatı 
TEMSAN bünyesinde gerçekleştirilmekle 
birlikte, tasarımı TEMSAN tarafından 
yapılan üç adet 3 MW gücünde Francis 
türbinin montajına başlanmıştır. 3,5 MW 
gücünde iki adet Francis türbinin imalatı 
devam etmektedir. Ayrıca Hidroelektrik 
Santral Kontrol Kumanda Sistemi (HES-
KON) ilk defa yerli olarak TÜBİTAK ile 
ortaklaşa TEMSAN’da geliştirilmiş ve bu 
alanda dışa bağımlılık ortadan kalkmıştır. 
HESKON sayesinde bir hidroelektrik sant-
ralin ölçme, koruma ve kumanda işlevleri 
tek bir sistem üzerinde kontrol edilmekle 
birlikte uzaktan(internet, uydu bağlan-
tısı vb.) erişim imkanı da sunmaktadır. 
HESKON’un daha önceki yabancı sistem-
lere olan üstünlüğü; santralin hızlı ve ve-
rimli bir şekilde işletilmesi imkanını sun-
ması, yerli yazılım olduğundan gelişmeye 
açık olması ve Türkçe işletim sistemine 
sahip olmasıdır.

TEMSAN ülkemizde su türbini imala-
tı yapan tek ağır sanayi kuruluşudur. Bu 
alandaki tüm rakipleri yabancı fi rmalar-
dır. Sayıları her geçen gün artan özel HES 
projeleri için müteşebbisler Uzak Doğu 
ya da Avrupa fi rmalarından da teçhizat 
temin etmektedirler. Ancak kalite maliyet 
optimizasyonu ve işletme-bakım olanak-
ları açısından söz konusu teçhizatların 
TEMSAN’dan temin edilmesi fi rmalara 
bir takım avantajlar sağlamaktadır. Elekt-
rik arz güvenirliği ve kalitesi hususunda 
ciddi problemlerle karşılaşılmaması ve 
hızlı teknik destek sağlanması bu avantaj-
ların başında gelmektedir. TEMSAN müş-
terilerine en düşük maliyetli, en kaliteli ve 
en hızlı imalat/montaj çalışmalarını sağla-
mak hususunda çalışmalarına devam et-
mektedir. TEMSAN’ın gelişen teknolojisi 
ve imalat kapasitesi sayesinde bu alanda 
pazar payını artırması kaçınılmazdır.

Elektrik Enerjisi İletim Ve 
Dağıtım Alt Sektörlerindeki Yeri:

TEMSAN Ankara’da Kurulu OG ve 
AG Şalt Teçhizatı İmalat Fabrikası’nda 
1982’de Kesici ve Ayırıcı imalatlarını 
yapmaya başlamıştır. Zaman içerisinde 
sektörün değişik ihtiyaçlarına cevap ver-

mek üzere Alçak Gerilim Dağıtım Pano-
ları, Metal Mahfazalı Hücreler ve diğer çe-
şitli elektrik iletim-dağıtım teçhizatlarının 
da imalatı yapılmıştır. 1990’lı yıllardan 
itibaren özel sektöre ait fabrikaların ima-
latların da bu alanda artış göstermesiyle 
birlikte TEMSAN’ın ürün yelpazesi de-
ğişiklik göstermiştir. Temel amacı “yerli 
olarak yapılamayanı yapmak” olan TEM-
SAN yerli olarak yapılabilen ürünlerde 
ise kalite standartlarını yukarıya çekmek 
suretiyle bu sektöre öncülük etmektedir. 
Teknik şartnamelerin hazırlanması ve 
elektrik şebeke uygulamalarının kalitesi-
nin yükseltilmesini kendine misyon edinen 
TEMSAN, kalite-maliyet optimizasyonu 
ile karlılık oranını da artırmayı hedefl e-
mektedir.

TEMSAN elektrik üretimi alt sektöründe 
olduğu gibi iletim-dağıtım alt sektöründe 
de taahhüt hizmetlerini gerçekleştirmek-
tedir. Bu kapsamda anahtar teslim esası-
na göre özel sektör ve kamuya ait olmak 
üzere toplamda 54 adet trafo merkezinin 
montajı ve devreye alınması TEMSAN ta-
rafından gerçekleştirilmiştir.

Yenilenebilir enerjide 
elektromekanik teçhizatın 

yerli imalâtı
Ülkemizde yenilenebilir enerjiye da-

yalı enerji üretim santralleri yatırımları 
2003’ten sonra büyük hız kazanmıştır. 
Bu tesislerde kullanılan ve önümüzdeki 
yıllarda kullanılacak olan elektromekanik 
teçhizatlara yapılacak yatırımın toplam be-
delinin onlarca milyar dolar tutacağı öngö-
rülmektedir. Söz konusu elektromekanik 
teçhizatın yerli olarak imal edilmesini teş-
vik etmek maksadıyla 29.12.2010 tarihin-
de TBMM’de kabul edilen “Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Ka-
nunda Değişiklik Yapılmasına” dair kanun 
ile yenilenebilir enerji üretim tesislerinde 
kullanılan hidro türbin, generatör, rüzgar 
türbini vb. teçhizatın yerli olarak geliştiril-
mesi ve imal edilmesi hususunda bir takım 
teşvik unsurları hayata geçirilmiştir.

(Kaynak: Enerji Ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, TEMSAN- Türkiye Elekt-
romekanik Sanayi Genel Müdürlüğü, 
2010 Sektör Raporu)

Alanında ilk Türk fabrikası
TEMSAN; Ankara ve Diyarbakır’da 
kurulu 2 Fabrikası ile enerji tesislerinin 
imalatı, kurulması, işletilmesi ve bakım 
hizmetleri alanında faaliyet gösteren 32 
yıllık parlak bir geçmişe sahip ilk ve tek 
Türk şirketidir.

AMACI; Elektrik enerjisi üretim ve da-
ğıtımında kullanılan su türbinleri, turbo ve 
hidro-jeneratörler, güç transformatörleri, 
şalt teçhizatları (Y.G Kesici, Ayırıcı, Pano, 
Metal Clad Hücreler, Kumanda ve Röle 
Panoları) ile ilgili yatırımlar, imalat, mon-
taj işleri yaparak, hidroelektrik santraller 
kurmak, işletmek ve rehabilitasyonunu 
yapmaktır.

MİSYONU; Uygarlık ve refahın gös-
tergesi olan elektrik enerjisi üretimini 
arttırmak ve bu üretimle katma değer elde 
etmek, bilgi, beceri ve teknolojik gücün 
göstergesi olan elektromekanik ekipman 
üretimini arttırmaktır.

VİZYONU; Ülkemizdeki mevcut su 
gücü potansiyelinin en yüksek oranda milli 
ekonomiye kazandırılmasıdır.

Ürün ve hizmetleri
Türbin ve jeneratör teçhizatı
Diyarbakır Su Türbini ve Jeneratör 

Fabrikası’nda Hidroelektrik Santraller için 
1-100 MW gücünde Türbin, Jeneratör ve 
aksesuarlarının imalatı, montajı ve testi 
profesyonel ekibimiz tarafından başarıyla 
yapılmaktadır.

Elektrik teçhizatı
Ankara Fabrikası’nda Hidroelektrik Sant-
rallar ve Trafo Merkezleri için Y.G., O.G. 
Kesicileri, Ayırıcıları, Kumanda ve Röle 
Panoları, Metal Clad Hücrelerin imalatı 
montajı, testi ve servis işlemleri yapılmak-
tadır.

Mikra türbinler

30 kW - 1 MW a kadar mikro Hidroelektrik 
Santrallerin dizayn, imalat, montaj ve test 
işlemleri Ankara Fabrikası’nda deneyimli 
mühendis ve işçimiz tarafından yapılmak-
tadır.

Trafo merkezleri
36 kV, 154 kV, 380 kV trafo merkezlerinin 
(tevsiat ve yeni sistemler) teçhizatlarının 
imalatı ve sisteme montajı personelimiz 
tarafından gerçekleştirilmektedir.

Rehabilitasyon işleri
Şirketimiz 100 kW - 150 MW gücündeki 
Hidro Elektrik Santrallere ait türbin, gene-
ratör ve elektriki teçhizatlarının rehabilitas-
yonunu gerçekleştirerek santrallerin mev-
cut verimini artırmayı gaye edinmişt

Taahhüt projeleri
TEMSAN, ülkemizde var olan insan ve 
teknoloji kaynaklarını kullanarak ileri tek-
noloji projelerini gerçekleştirmek amacıyla 
SCADA otomasyon projelerinde de çözüm 
merkezi olmayı hedeflemektedir.

Led sistemleri
• Alan Aydınlatması

• Yürüme Yolu Aydınlatması

• Projektör Aydınlatması

• Güvenlik Aydınlatması

• Park Alanı Aydınlatması

• Sokak ve Tünel Aydınlatması

• Kanopi Aydınlatması

Montaj ve devreye alma işleri
TEMSAN tarafından bugüne kadar dev-
reye alınan Hidroelektrik santraların 
toplam kurulu gücü 702,605 MW olup; 
bu HES’ler; Kepez II, Manavgat, İvriz, 
Hoşap, Tercan, Koçköprü, Kralkızı, Dicle, 
Kuzgun, Çamlıgöze, Suatuğurlu, Beyköy, 
Batman, Mercan ve Kürtün olmak üzere 
15 adettir.

Ortalama yıllık elektrik enerjisi üretimi 
1.846 Milyon kWh/yıl olan bu santralle-
rin milli ekonomiye katkısı ise yılda 92.3 

Milyon dolardır. Bu santrallerin imalâtı, 
mekanik, elektrik montajı, test ve işletme-
ye alma çalışmaları TEMSAN personeli 
tarafından gerçekleştirilmiştir.

GERÇEKLEŞEN HES PROJELERİ
• KEPEZ II HES 
• İVRİZ HES 
• MANAVGAT HES
• HOŞAP HES 
• TERCAN HES 
• KOÇKÖPRÜ HES 
• KRALKIZI HES 
• KUZGUN HES 
• DİCLE HES 
• ÇAMLIGÖZE HES 
• BEYKÖY HES 
• SUATUĞURLU HES 
• BATMAN HES 
• MERCAN HES 
• KÜRTÜN HES 
• ALPASLAN-I HES 
• ÇİNE HES 
• KILAVUZLU HES 
• MANYAS HES 
• TOPÇAM HES 
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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 
faaliyetlerinin görüşüldüğü geniş-
letişmiş istişare toplantısına ka-

tılan Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, önümüzde-
ki birkaç sene içinde sektörleri teknoloji 
tufanının beklediğini hatırlatarak sanayi-
cileri uyardı. Güvenç “Teknoloji tufanı 
Türkiye’nin dibine geldiği zaman hiçbir 
KOBİ’nin yaşama şansı yok” dedi.

OSB’lerin görevinin sadece belediyecilik 
hizmeti olmadığın hatırlatan Prof. Güvenç, 
bölge yönetiminin kümelenme projeleri ile 
doğru yolda olduğunu, ancak KOBİ’lerin 
bir araya gelme ve ortaklık kültürü konu-
sunda hâlâ eksikleri bulunduğunu belirtti. 
Güvenç şunları söyledi:

“Sizin esas rakipleriniz 
TC sınırları dışında.”

“OSTİM’in ana hedefi  üretim yapmak. 
Özellikle ithalatın önünü kesici, ihracatı 
arttıracak her türlü ürünü üretir hale gel-
mektir. Bu hedefl ere doğru da daha hızlı 
yol alabilmek için sektörel bazda küme-
lenme sürecine girildi. Çünkü tek başınıza 
son ürünü üretmeniz imkansızdır. Oysa 
bizim özgün, katma değeri 
yüksek ürünlere ihtiyacı-
mız var. Ben 5 yıldır söy-
lüyorum. Hiç biriniz diğe-
rinizin rakibi değil. Sizin 
esas rakipleriniz TC sınır-
ları dışında.  Siz birbirini-
ze muhtaçsınız. Bir arada 
olduğunuz zaman ancak 
dışarıya karşı ayakta olma 
şansınız var”

“Teknoloji tufanı piyasadaki 
şirketleri bitirecek”

Teknoloji tufanının bağırarak geldiği-
ni,  cep telefonu, bilgisayar ve üç boyutlu 
ekranlı televizyonların ilk sinyaller oldu-
ğun vurgulayan Güvenç,“Bunlar dünyayı 
kaplamaya başladığı zaman borsada ka-
yıtlı şirketlerin en az %99’u kapanacak 
Amerikan borsasındaki şirketlerin en az 
% 80’i kapanacak. Gaipten haber vermi-
yoruz. Sektörel bazda hızlıca bir araya 
gelin, ortak satın alın, maliyetleri aşağı çe-
kin, ortak petrol alın, hangi ürünü beraber 
üretebilirsiniz onu tartışın. ‘Şu kümeden 
şu ürün çıktı’ diyelim cümle aleme”  diye 
konuştu.

“Tufandan kümeleşme 
gemisi ile kurtulabiliriz”

“Gelen teknoloji tufanına karşı bizi ko-
ruyacak olan tek bir şansımız var. Nuh 
Peygamberin odaklandığı o problem gibi 
bizim de kurtarıcı gemimizi inşa etmemiz 
gerekiyor. Bu gemi de kümeleşme gemi-
sidir. Tek başınıza iseniz sizi silip götü-
rür. Yani şu anda bile tehdit altındasınız. 
Çin’den Hindistan’dan dolayı, çünkü bi-
zim yaptığımız işlerin çoğu emek yoğun, 

katma değeri düşük. Düşük ücretle ancak 
rekabet edebilirsiniz. Bu da doğru değil. 
Yani 18 yaş altı çırakları çalıştırıp da on-
lardan medet umarak kurtulacağımı-
zı asla düşünmeyin. O çocukların 
ne katkısı olacak. Bizim top-
yekun bu mücadeleyi verme-
miz gerekiyor. Üniversiteler 
var, binlerce hoca var. Yani 
bunlar uyuduğu zaman, ka-
buğundan dışarı çıkmadığı 
zamsan asıl o zaman yan-
lış iş başlıyor. Bu sektörel 
bazda kümeleşme, aslında 
kümeleşmenin ilk alfabesi.  
Çünkü tanıdığınız insanlar-
la ancak bir araya gelebilir-
siniz. Ayrı sektörler olursa 
bu maya tutmazdı. Ama 
asıl son ürün, katma de-
ğeri yüksek ürün farklı 
sektörlerin bir araya 
gelip ürün üretme-
sinden çıkıyor. 
Çünkü her bü-
yük ürünün için-
de elektronik var, 
motor var, mekanik var, plastik var. Öyle 
bir ürün içinde farklı sektörlerin bir ara-

ya gelerek oluşturacağı 
küme asıl büyük ürünle-
ri ortaya çıkaracak. Biz 
daha hep sektörel bazda 
deyip duruyoruz. Yani 
biz işin başındayız. Bu-
rada kimsenin kaybede-
cek zamanı yok. Bugün 
karnınız doyuyor, eviniz 

arabanız var. Ama çocuk-
larınıza ne kalacak, bizim mezunlarımız iş 
bulabilecek mi. Torunlara ne kalacak. Hep 
bunun için çalışmak gerekiyor. Yoksa on-
lar bize sadece beddua edecekler.”

“Beş yıl içinde tüm 
üniversiteler OSTİM’e geldi.”

“Biz gelecekte var olmak istiyoruz. İtha-
latın önünü kesmek istiyoruz, ihracat art-
sın, cari açık düşsün istiyoruz. Bunun için 
çalışmamız gerekiyor. Ankara da 16 üni-
versite var. 5 yıl içinde tüm üniversiteler 
OSTİM’e gelip gitmeye başladı. Bu yöne-
timin dirayetli duruşu, baskısı sayesinde. 
Kolay olmuyor Türkiye’de işler. O taciz 
sonucu üniversiteler kapılarını açtı, bura-
ya geldi. O üniversitelerin hangi kümelerle 
işbirliği yapmaya çalıştığını gördük.”

“Öğrencilerimizin son bir 
yılı OSTİM’de geçiyor.”

“Buranın yararına, bölgemizin ve ülke-
mizin geleceği için her türlü projeye açık 
bir Ostim var. Biz de bu bakımdan şans-
lıyız. Neden? Benim öğrencilerim mezun 
olmadan 1 yılını şirkette geçiriyor. Bu 
Türkiye’nin hiçbir üniversitesinde yok. 
Çocuklar 1 yıl boyunca bir şirketimizde 
staj yapmıyor, sorununu çözmek için uğ-

raşıyor. Hocalarıyla beraber, o takımın 
içinde. Bunu biz karşılıksız yapmak zo-
rundayız zaten. Bundan büyük bir kazan-

cımız var Üniversite olarak Benim 
mezun ettiğim çocuk özgeçmi-
şine şunu yazabiliyor. Şu fi r-

manın şu sorunuyla ilgili 
ben 9 ay çalıştım ve şu 

sonucu elde ettik, prob-
lemini, sıkıntısını 

azalttık, ya da tam 
çözdük. Bunu yaz-
mış olması çocuğu 
avantajlı duruma 
getiriyor. Çünkü 
herkes iş arıyır. İş 
sayısı sınırlı ülke-
mizde. Bunu her 
üniversitenin yap-
ması lazım. Zaten 
yapmak zorunda-
yız, yapalım yap-
mayalım gibi bir 
tercihten bahset-
miyorum.”

“Sağlam ve güncel 
veri tabanı olmalı.”

OSTİM’in üyelerine ve sektörlere yö-
nelik sağlam bir veri tabanı oluşturmasını 
da öneren Güvenç, Ankara Ticaret Odası 
heyeti ile Avusturya’da Viyana Ticaret 
Odası’nı ziyaret ederek yaptıkları çalış-
maları ve gözlemlerini aktardı. Güvenç, 
“Viyana da 120 bin tane işletme var. Bu 
120 bin işletmenin Viyana Ticaret Odası 
veri tabanında kaydı var. Hem de hangi 
sektörleri etkilediğine varıncaya kadar 
alt sektörler dahil olmak üzere kaydı var. 
Firmayı öğrenmek istiyorsanız, Viyana 
Ticaret Odasına girdiğiniz zaman hangi 
sektörse o fi rmanın bütün eti-budu nedir, 
ne üretir, ne satın alır ne satar her şeye ula-
şabiliyorsunuz. Bu çok önemli. ATO’ya 
3 yıldır bunu söylüyorum. Çünkü onların 
veri tabanında da üye sayısı hatalı, üyele-
rin yeri değişmiş, kapanmış, hiçbir zaman 
veri tabanları güncellenmemiş. Ankara da 
kaç tane işletme var bilinmiyor. Böyle bir 
ver tabanı çalışması gerekliliği konusunda 
da onları uyardım” diye konuştu.

Y aklaşık 6 aydır Avrupa’daki borç 
krizi hem Türkiye’nin hem de 
dünyanın gündemini sürekli 

meşgul ediyor. Gerçektende Avrupa’daki 
bu kriz son derece vahim bir boyuta 
ulaşmış gözüküyor. Daha önceden de 
özellikle Yunanistan, İtalya ve Belçika 
gibi Avrupa ülkelerinin ekonomileri 
yüksek borçlarla dönüyordu. Ama bu 
ülkelerin borç çevirme yetenekleri vardı 
ve ülke ekonomileri krize girmiyorlardı. 
Ama 2011 yılının ilk yarısından 
itibaren rüzgar tersine esmeğe başladı, 
borçlanma maliyetleri hızla yükseldi 
ve özellikle borçlanma imkanları da 
daraldı ve azaldı. Sonuçta euro bölgesi 
ülkelerinin çoğu vadesi gelmiş borçlarını 
çevirmede problem yaşamağa başladılar, 
bu sıkıntı bugün de aynen devam ediyor. 

Son günlerde sıkça Avrupa Birliği’nin 
veya diğer bir deyimle Euro Birliğinin 
dağılması ihtimallerinden bahsediliyor. 
Bana göre böyle bir gelişme olması 
son derece zayıf bir ihtimal. Bu ihtimal 
gerçekleşirse tüm dünya dengeleri 
bozulur, sadece Avrupa değil bütün 
dünya bir kaosa sürüklenir. Kuşkusuz 
böyle bir ortamdan en çok olumsuz 
etkilenen ülkelerden birisi de Türkiye 
olur. Avrupa ülkeleri ile olan ticari, 
ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimiz 
alt üst olur ve en büyük zararı biz 
görürüz.

Euro bölgesi borç krizi için muhtemel 
gelişmelerden ikincisi ise Euro bölgesinin 
daralması ihtimalidir ki bu da Avrupa 
Birliği üye sayısının dondurulması, yeni 
ülke kabul edilmemesi veya ekonomisi 
zayıf ülkelerin AB üyeliğine devam 
etmekle birlikte Euro alanının dışında 
tutulmasıdır. Örnek olarak son günlerde 
Yunanistan’ın euro bölgesi dışına 
çıkartılması konusu sık sık Avrupa Birliği 
üyesi liderlerin dilinden düşmemektedir. 
Ekonomistlere ve uluslar arası ilişkiler 
uzmanlarına göre, 2012 yılı Şubat ayı 
itibarıyla bu ihtimaller ve gelişmeler zayıf 
olarak değerlendirilmektedir. Ancak 
sıkıntı bu krizin giderek yaygınlaşması ve 
küreselleşmesidir. İşte Türkiye’yi en çok 
olumsuz etkileyecek olan gelişme budur. 
Şimdilik kriz Avrupa Birliği üyesi ülkeleri 
ve ABD’ yi sıkıntıya soktu. Türkiye’yi de 
kuşkusuz etkiledi. Ama 2012 yılı Türkiye 
için daha zor geçecek gibi gözüküyor. 

Euro bölgesindeki gelişmelerin çok 
yakından takip edilmesinde, Türk 
ekonomisinin kırmızı çizgilerine (dış 
ticaret açığı, cari açık, iç ve dış borçlar 
gibi) daha bir özen gösterilmesinde 
ulusça daha çok tasarrufa 
yönelinmesinde sayısız yarar görüyorum.

velisaritoprak@
gm

ail.comVeli SARITOPRAK

Euro bölgesi borç krizi

“Tufan geliyor, KÜME kurun!”
  Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Ziya Burhanettin Güvenç sanayi üretiminde nanoteknoloji 

dönemine girildiğini, bu durumun dünya için adeta bir ‘teknoloji tufanı’ olduğunu söyledi. Prof. Güvenç 
tufana KOBİ’lerin hazırlıklı olmalarını isteyerek, “Hızlıca bir araya gelip kümelenin, ortak satın alın, 

maliyetleri aşağı çekin, ortak petrol alın, hangi ürünü beraber üretebilirsiniz onu tartışıp, üretin” dedi.

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Güvenç’ten uyarı:

Çankaya Üniversitesi RektörüÇankaya Üniversitesi Rektörü
Prof. Ziya BURHANETTİNProf. Ziya BURHANETTİN
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Oniş İnşaat Makinaları Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti. yeni çağın ger-
eklilikleri ve inşaat sektörünün 

ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, 
fonksiyonel ve dayanıklı inşaat makina 
ve ekipmanlarıyla, müşteri memnuniy-
etini en üst düzeyde tutmayı temel prensibi 
olarak benimseyerek sektöre hizmet etmeyi 
sürdürüyor. Sürekli kalite, dayanıklı ekip-
manlar parolası ile yenilikleri takip eden 
Oniş İnşaat Makinaları Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti. bayi ağını geliştirerek, müşterilerine 

daha iyi ve hızlı hizmet verme politikasını 
devam ettiriyor.

Ürünleri arasında betoniyer, demir kesme 
bükme makineleri, derz ve asfalt kesme 
makineleri, mermer ve bims kesme maki-
neleri, japon arabası, kompaktör, perdah 
makinesi, vibratör ve vinçler bulunan 
fi rmanın Genel Müdürü Cenap Mert, sek-
tördeki rekabet şartları sebebiyle fi yatların 
çok fazla düşmesinden şikâyetçi. “Bazı 
ürünlerde bırakın kâr etmeyi, zarar bile edi-
yoruz” diyen Mert, inşaat işlerinin TOKİ 

tekeline geçmesi ile birlikte yap-sat müteah-
hitlerinin iş yapamamasından dolayı müşteri 
sayılarının da oldukça azaldığını dile getiri-
yor.

Azalan işler sebebiyle fi rmalarının tam 

kapasiteyle çalışamadığını da söyleyen 
Mert, “Tam kapasite çalıştığımız zaman 
45-50 kişi çalıştırmamız gerekirken şuan 
fi rmamızda 19 eleman çalışmakta.  Ayrıca 
vasıfl ı eleman ve ara eleman sorunu da 
yaşamaktayız” dedi.  

Firma olarak hedefl erinin ürün yelpazel-
erini genişletmek olduğunu söyleyen Mert, 
yurt dışı pazarlarda da çalıştıklarını fakat 
kriz öncesi 100,000 $ olan ihracatlarının kriz 
sonrası 25,000 $ ‘a kadar düştüğünü dile ge-
tirdi. Ülke ekonomisinin de sıkıntılı günler 
geçirdiğini söyleyen Mert şöyle konuştu; 
“İthalat bu şekilde devam ederse üretim dur-
ma noktasına gelebilir. Türkiye gün geçtikçe 
tüketim toplumu olma yolundadır. Bunu ön-
lemek için üretimi ve ihracatı arttırıp ithalatı 
düşürmek gerekir. Devletin bu duruma biran 
önce müdahale etmesi gerekiyor. Ayrıca 
ihracat yolunda attığımız adımlar sonrasında 
vergi daireleri gün geçtikçe bürokrasiyi 
arttırmakta ve işleyişi ağırlaştırmaktadır. 
Biz ve bizim gibi fi rmaların vergi dairesinde 
karşılaştığı sorunların sadeleşme yoluna gi-
dilerek çözümlenmesi gerekir.”

Yarım asırdır güvenle üretiyor

İnsanlar bir sorunla karşılaştıklarında iki tür-
lü tepki veriyorlar: birincisi soruna çözüm 
geliştirmeye çalışıyorlar; yani çözümün 

parçası oluyorlar. İkincisi sorundan kaçarak 
kendilerine güvenli bir sığınak buluyorlar. 
Yani çareyi sorundan kaçmakta buluyorlar. 
Bireyler (ya da şirketler) hayatiyetini sürdür-
mek zorunda olduğu için sorundan kaçmaları 
son derece normal… Hatta bu kaçışın sonu-
cunda sorundan faydalanmak da mümkünse 
bu kaçış daha da hızlı olabiliyor. 

Yazımda kronik hale gelen cari açık so-
runumuzu analiz etmeyi amaçladığım için 
yukarıdaki girişi yaptım. Peki cari açıkla hangi 
sorunlardan kurtuluyoruz? Aşağıda özet ola-
rak verdiğim kronik problemlerden cari açığa 
sığınarak kurtulabiliyoruz:

• Enflasyonu düşürmemiz lazım. Uzun yıl-
lar yüksek enflasyonla uğraştık. Bu sorundan 
nasıl kurtulabiliriz?

• İşletmelerimiz düşük maliyetli girdi kullan-
malı. Maliyetleri düşürmeliyiz. Ama nasıl?

• Kayıt dışı önemli bir sorun. Yüksek işçilik 

ve girdi maliyetleri işletmelerimizin rekabet 
gücünü zayıflatıyor. Bu arada vergi yükü yük-
sek, geçmişte kamu açıklarından çok çektiği-
miz için işletmelerimiz vergi ödemek zorunda-
lar. İşletmelerimizin mali yapısını bozmadan 
ayakta durmalarını nasıl sağlayabiliriz?

• İç talebi yüksek tutmak zorundayız. Çün-
kü büyümek zorundayız. Genç nüfusumuzu 
işsiz bırakamayız. İşsizlik problemi nasıl çözü-
lür?

Lütfen yukarıdaki soruların tamamın yeni-
den okuyunuz ve her bir soru için cevabınız 
“cari açık vererek” olsun. Çözüm ne kadar 

kolay değil mi?
Cari açıkla ilgili en önemli sorunlarımızdan 

birisi de enerji ihtiyacımızdır. Açığın yarı-
sından fazlası enerji harcamalarından kay-
naklanmaktadır. Enerji konusu bir yandan 
sorunu masum hale getirirken diğer yandan 
çözümsüz hale getirmektedir. 

Türkiye petrol ve doğalgaz kaynaklarına 
sahip değildir. Ancak Türkiye’nin imalat 
gücü, insan kaynağı ve organizasyon kabili-
yeti köklüdür. Bundan 35 yıl önce faaliyete 
başlayan Temsan şirketi en güzel örneklerden 
bir tanesidir. Temsan, elektrik enerjisi sek-

törünün tüm alanlarında ülkemizin dışa ba-
ğımlılığını en aza indirmek, güncel ve gelişen 
teknolojiyle uyumlu elektromekanik teçhizatın 
tasarım, imalat ve montajını gerçekleştirmek 
amacıyla kurulmuştur. Şirketin Ankara ve 
Diyarbakır’da bulunan tesislerinde özellikle 
hidroelektrik konusunda ülkemizin tüm ihti-
yaçlarını karşılayacak bir yapı kurulmuştur. 
Peki kurulmuştur da ne olmuştur?

Temsan apayrı bir yazı konusu olduğu için 
detayına giremiyorum. Gelecek yazımda 
okuyucularıma sadece Temsan konusunda 
bilgi vermeyi amaçlıyorum. Ve okuyucudan 
yukarıda verdiğim soruları yeniden okuma-
sını ve her bir sorunun cevabını “Temsan ve 
Temsan gibi şirketleri yaygınlaştırarak” olarak 
vermesini rica ediyorum. 

Eğer mevcut sorunlarımızı gerçekten çöz-
mek istiyorsak temel bir yaklaşım değişikliğine 
ihtiyacımız var. Einstein’a göre “hiçbir prob-
lem, o problemi yarattığımız andaki düşünce 
yapımızla çözümlenemez.”

Abdullah ÇÖRTÜ
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Cari açık sorununu çözdük

 1962 yılında, Ankara’da inşaat makina ve ekipmanlarını 
üretmek amacı ile kurulan ONİŞ Makine, 1997 yılında 

yeniden yapılandırılıp Oniş İnşaat Makinaları Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti olarak sektöre hizmete devam ediyor. Firma, 

inşaat makineleri ve ekipmanları üretimi alanında yarım 
asırlık iş deneyimi ile yurt içi ve yurt dışında yanınızda 

olmayı sürdürüyor.

BAGİAD’lı sanayiciler, OS-
TİM’deki kümelenme çalış-
maları arasında yer almak 

istediklerini, BAGİAD’ın OSTİM’i 
bir üniversite olarak gördüğünü, fır-
sat verildiği takdirde bu üniversitenin 
mutfağına zenginlik katmak istedikleri 
mesajını verdiler.
Organize Sanayi Bölgesinde Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM 
Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Özel-
ge ve Bölge Müdürü Adem Arıcı’nın 
hazır bulunduğu ziyaret toplantısında 
BAGİAD ve OSTİM olarak iş dünyası 
ve toplumsal yaşama yönelik yapılabi-
lecek işbirlikleri değerlendirildi.

Ziyarette BAGİAD Onur Kurulu 
Başkanı ve OSTİM Yönetim Kuru-
lu Üyesi Yaşar Özelge ve BAGİAD 
Başkanı Bahri Küpeli, OSTİM’de 
oluşan kümelerin Türkiye’nin sanayi 
başkenti OSTİM’den Türk Sanayisini 
ayağa kaldıran çalışmalara imza attığı-
nı vurguladılar. Başkan Bahri Küpeli, 
BAGİAD olarak 27 Sektörde faaliyet 
gösteren BAGİAD üyelerinin dernek 
bünyesinde 27 Komisyon da çalışma-
lar yaptığını bu komisyon çalışmala-
rının BAGİAD’ın yol haritasına ışık 
tuttuğunu belirtti. 

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Aydın da BAGİAD Yönetim Kurulu 

heyetinin ziyaretinden mutlu olduğu-
nu belirterek, “OSTİM OSB yönetimi 
olarak bölgenin sivil toplum örgütleri 
ve paydaşları ile birlikte hareket et-
meyi, fi kirlerini ve katkılarını almayı 
önemsiyoruz. Gördüğüm kadarıyla 
BAGİAD üye portföyü oldukça zengin 
ve geniş bir yelpazeye hitap ediyor. 
BAGİAD kısa sürede rüştünü ispat et-
miş, başarılı bir sivil toplum kuruluşu. 
Bölgemize, KOBİ’lere ve üretime iliş-
kin görüşlerini, önerilerini almak, yap-
tığımız projelerde yanımızda görmek 
isteriz. Bilgilerimizi karşılıklı etkin-
liklerle paylaşmalıyız” diye konuştu.

BAGİAD üyeleri de kümelerde yer alacak
 Batı Ankara Girişimci ve Sanayici İş Adamları Derneği’nin (BAGİAD) 

sanayi üreticileri ile Enerji Komisyonu üyeleri, çalışmalar hakkında bilgi 
almak için OSTİM OSB yönetimini ziyaret etti. 
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Ankaralı Sanayici ve İşadamları Der-
neği (ASAD) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şahin Altuntaş, Başkan Vekili 

Ekrem Akgümüş, Başkan Yardımcısı Haşim 
Yanar, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ça-
lık, Makine Metal Komisyonu Başkanı Ercan 
Kaya, ASAD Genel Sekreteri Şafak Er, Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Salih Satı’dan oluşan 
heyet OSTİM’i ziyaret etti.

Organize Sanayi Bölgesinde Yönetim Ku-
rulu Başkanı Orhan Aydın, Başkan Yardım-
cısı Sıtkı Öztuna ve OSTİM Yönetim Kurulu 
Üyesi Behzat Zeydan’ın hazır bulunduğu 
ziyaret toplantısında ASAD ve OSTİM ola-
rak iş dünyası ve toplumsal yaşama yönelik 
yapılabilecek işbirlikleri değerlendirildi.

ASAD Başkanı Altuntaş, ASAD olarak 
sadece Ankara’nın ve belirli bir bölgenin 
değil Türkiye’nin makro düzeydeki sosyal 
ve ekonomik sorunlarına çözüm üretmek 
istediklerini söyledi. Altuntaş, ASAD üye-
lerinin çoğunluğunun OSTİMli sanayici ve 
işadamlarından oluştuğunu belirterek, “OS-
TİM yönetiminin çalışmalarını yakından iz-
liyoruz. Biz de projelerinize elimizden gelen 
desteği ve katkıyı vermek istiyoruz. Özellikle 
OSTİM’in sektörel kümelenme çalışmaları-

nı yakından izliyoruz, bizim de kümelenme 

konusunda yoğunlaştığımız sektörlerde kü-

melenme girişimlerimiz olacak, bu süreçte 

OSTİM’den bilgi desteği istiyoruz” diye ko-

nuştu.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın 

da ASAD Yönetim Kurulu heyetinin ziyare-

tinden mutlu olduğunu belirterek, “OSTİM 

OSB yönetimi olarak bölgenin sivil toplum 

örgütleri ve paydaşları ile birlikte hareket et-

meyi, fi kirlerini ve katkılarını almayı önemsi-

yoruz. ASAD kısa sürede rüştünü ispat etmiş, 

başarılı bir sivil toplum kuruluşu. Bölgemi-

ze, KOBİ’lere ve üretime ilişkin görüşlerini, 

önerilerini almak, yaptığımız projelerde yanı-

mızda görmek isteriz. Bilgilerimizi karşılıklı 

etkinliklerle paylaşmalıyız” diye konuştu.

Firmaların rekabetçi güçlerini ar-
tırmaya yönelik OSTİM eğitim-
leri devam ediyor. Bu kapsamda 

TÜBİTAK’ın özellikle KOBİ’lere yö-
nelik teşvik, hibe ve Ar-Ge desteklerinin 
konu edildiği toplantı OSTİM OSB eğitim 
salonunda gerçekleştirildi. 

Toplantıya OSTİM OSB Başkanı Orhan 
Aydın, TÜBİTAK Teknoloji ve Yeni-
lik Destek Programları Başkanlığı’ndan 
(TEYDEP) Ferhat Güner, TÜBİTAK 
AB Çerçeve Programları Ulusal Koordi-
nasyon Ofi si’nden Betül 
Macit ve OSTİM sanayi-
cileri katıldı. TÜBİTAK 
uzmanları KOBİ’lerin 
ar-ge çalışmaları için 
destek başvurusundan 
çekinmemeleri gerekti-
ğini vurguladılar. 

Toplantının açılışında 
konuşan OSTİM Yöne-
tim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, OSTİM’de 
böyle bir seminer dü-
zenlenmesinin önemli 
olduğunu söyledi. Bu 
etkinliklerin daha da 
arttırılarak devam etti-
rileceğini vurgulayan Aydın, TÜBİTAK 
ile çok daha yakın ve etkin çalışmak is-
tediklerini,  uygulanan destekleri bölgeye 
çekmek için KOBİ’lere anlatılması gerek-
tiğini belirtti. Aydın, “Bölge fi rmalarının 
TÜBİTAK’dan daha çok destek hak etme-
si ve projeler üretilmesini arzu ediyoruz 
ve bunun için uğraşan fi rmalara OSTİM 
yönetimi olarak destek vermeye çalışıyo-
ruz” dedi. 

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek 
Programları Başkanlığı’ndan (TEYDEP) 
Ferhat Güner de, KOBİ’lere TEYDEP 
kapsamında yararlanabilecekleri destek-
lerin detaylarını anlattı. Proje başvurusu 
yapmak isteyen fi rmalara önerilerde bu-
lunan Güner, başvuru proseslerinin çok 
yalın olduğunu ve fi rmaların bu süreçlerle 

baş edemeyeceklerini düşünmemelerini 
istedi. Başvuru sürecinin her aşamasında 
mutlaka açıklamalar olduğunu ifade eden 
Güner, lisans mezunu bir çalışanı olan her 
fi rmanın rahatlıkla uygulayabilecekleri bir 
başvuru sistemi oluşturulduğuna dikkat 
çekti. Ayrıca hazırlama kılavuzlarından 
da yararlanılabileceğini hatırlatan Güner; 
“Bunu bile yapamayacak durumda oldu-
ğunu düşünen KOBİ’ler için de danışman-
lık şirketleri önemli rol oynuyor, ancak 
danışman fi rma seçiminde dikkatli olun” 

dedi.
Firmaların en önemli 

problemlerinden birinin 
yaptıkları işin Ar-Ge 
olup olmadığına karar 
verememek olduğunu 
açıklayan Güner, bu 
konuda hiç çekingen 
olunmaması gerekti-
ğini ve proje hazırlık 
aşamasında TÜBİTAK 
uzmanlarına bunun so-
rulabileceğini, ön bilgi 
alınabileceğini söyledi.

TÜBİTAK AB Çerçe-
ve Programları Ulusal 

Koordinasyon Ofi si’nden Betül Macit de, 
katılımcılara EUREKA, EUROSTARS ve 
özellikle KOBİ’lerin kullanabileceği Av-
rupa Birliği 7. Çerçeve destekleri hakkın-
da bilgi verdi. KOBİ’lere Ar-Ge destekleri 
alma konusunda TEYDEB ile ilk adımı 
atmalarını öneren Macit; “Bu adımdan, bu 
tecrübeden sonra diğer Ar-Ge proje des-
tekleri çorap söküğü gibi gelecektir. Yeter 
ki siz kafanızdaki projeyi uzmanlara ve 
bizlere açmaktan çekinmeyin, başvurun, 
bir adım atın” dedi.

EUREKA’daki teknolojik kümelenme-
lere de dikkat çeken Macit, fi rmaların ken-
di konularına göre bu küme ağının içine 
girmelerinin son derece faydalı olduğunu 
belirtti.

“Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşalım”

“Destek için başvurmaktan çekinmeyin”

 Üç yıl gibi kısa bir sürede 
750 üyeye ulaşan Ankara 

Sanayici ve İşadamları 
Derneği (ASAD) yöneticileri 

Ostim Organize Sanayi 
Bölgesini ziyaret etti. ASAD 

Başkanı “Ostim yönetimi 
ile bilgi ve deneyimlerimizi 

üyelerimiz ve toplum yarına 
paylaşmalıyız” dedi. 

 OSTİM OSB üye fi rmaları için eğitim destekleri vermeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak TÜBİTAK 
işbirliği ile Ar-Ge destek programları bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan uzmanların KOBİ’lere 

ortak mesajı ‘desteklere başvurmaktan çekinmeyin’ oldu.

İzmir’deki Gediz Üniversitesi’nin 
akademik kadrosuna, tanın-
mış sanayiciler de ekleniyor. 

İş dünyasının 
başarılı isim-
leri, gönüllü 
olarak derslere 
girecek, tecrü-
be ve bilgile-
rini gençlere 
aktaracak. Uy-
gulama, Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi’nde başlayacak. Rektör 
Prof. Dr. Seyfullah Çevik ve Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gü-
neş, bu amaçla yaklaşık 600 fabri-
kanın bulunduğu İzmir Atatürk Or-
ganize Sanayi Bölgesi (İAOSB)’ni 
ziyaret etti. İAOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hilmi Uğurtaş’la görüşen 
Çevik, “Sanayiyle işbirliği yetmez, 
eğitimin ayrılmaz bir halkası olma-
nız gerekiyor. Sizleri ders vermeye 
davet ediyorum.” çağrısında bulun-
du. Prof. Dr. Çevik, iş dünyasının 
eksikliğini hissettiği nitelikli işgü-
cünü yetiştirmek ve işsiz mezunlar 
vermemek için bunun şart olduğuna 
işaret ederek, “Gelin, deneyimleri-
nizi paylaşın. Nasıl eleman istiyor-

sanız siz yetiştirin. Öğrencilerimi-
zin, sanayicilerimizden öğreneceği 
çok şey var. Gençlerimizi eğitirken 

sizler de yanımız-
da yer alın, gele-
ceğimizi birlikte 
şekil lendirel im. 
Bu eğitimin yerini 
hiçbir şey tutmaz.” 
dedi. İAOSB Baş-

kanı Uğurtaş da sanayiyle üniver-
sitenin zaman zaman bir araya gel-
mesinin yeterli olmadığını, hep bir 
arada bulunması gerektiğini belir-
terek, “Üniversitelerle sanayi ara-
sındaki çekingenliği artık kıralım. 
Her türlü desteğe varız.” şeklinde 
konuştu. Rektör Çevik, İAOSB’de 
üretim yapan 100’ün üzerinde sana-
yicinin katıldığı toplantıda da çağ-
rısını tekrarladı. Aralarında Ali Ak-
taş, Nedim Uysal, Bülent Talay ve 
Cenk Karace gibi tanınmış isimlerin 
yer aldığı sanayiciler, gönüllü ola-
rak derslere ve atölye çalışmalarına 
katılmaya, konferanslar vermeye 
hazır olduklarını ifade etti. Toplan-
tıda, işbirliğini daha ileriye taşıma 
kararı alındı.

İkitelli Organize Sanayi 
Bölgesi’nde iş yerlerinin ka-
mera sistemi kurmasını zo-

runlu hale getireceklerini belir-
ten emniyet yetkilileri kamerasız 
işyerlerine düzenlemeler sonrası 
ruhsat verilmeyeceğini belirtti-
ler. Başakşehir Emniyet Müdürü 
Ekrem Güneyisi şu bilgileri ver-
di: “Kamera ve güvenlik sistem-
lerinin yaygınlaştırılması suçları 
önlemede büyük bir etken. Geçen 
gün Güngören-Bağcılar sanayi 
sitemizin iç ve çevre kamera sis-
temlerinin açılışını yaptık. 140 ci-
varında kamera ile o bölgeyi gü-
venli hale getirmişler. Her tarafa 
MOBESE sistemi yapamıyoruz. 
Bu tür kamera sistemleri güvenli-
ğe büyük katkı sağlıyor.” 

Gediz Üniversitesi’nde
sanayiciler de ders verecek 

İkitelli’de
Kamerasız işyeri 

ruhsat alamayacak 
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Savunma Sanayi İmalatçıları Derneği’nin 
(SASAD) KOBİ ve Yan Sanayi Da-
nışma Kurulu (KOBİDAK), savunma 

sanayine tedarikçi olarak çalışan yan sanayinin 
sorunları ile ilgili çalışmalar yapmaya devam 
ediyor. Ayda bir kez toplanan kurul, yan sana-
yi fi rmalarının yaşadıkları sorunlar için çözüm 
yolları üretmeye ve uygulamaya koymaya çalı-
şıyor.  

Sorunun çözümüne ilişkin ilk adım SASAD 
KOBİ ve Yan Sanayi Danışma Kurulu’nda da 
görev yapan KOSGEB Başkan Müşaviri Murat 
Kepir’den geldi. Kepir, OSTİM Savunma ve 
Havacılık Kümelenmesi (OSSA) aracılığı ile 
düzenlenen toplantıda, OSTİM’deki eğitim ku-
rumlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

OSTİM’deki toplantıya OSTİM OSB Yö-
netim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Batıkent 
Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Adem Öksüz, 
Gazi Üniversitesi OSTİM MYO Müdürü Doç. 
Dr. Behçet Gülenç, OSTİM Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdürü Celalettin Arbay, Fatih Üni-
versitesi OSTİM MYO Biyomedikal Cihaz 
Teknolojisi Programı Başkanı Sami Demirsöz 
ve Meksa Vakfı Ankara Proje Başkan Veki-

li Münir Gürsoy, OSSA Koordinatörü Hilal 
Ünal, OSTİM Danışmanlık ve Eğitim Merkezi 
(ODEM) Genel Müdürü Burcu Öztürk katıldı.

Murat Kepir, SASAD KOBİ ve Yan Sanayi 
Danışma Kurulu olarak, savunma sanayine te-
darikçi olarak çalışan yan sanayi fi rmalarının 
sorunlarına çözümler aradıklarını ve şu anda 
gündemlerinde yetişmiş ara eleman ihtiyacını 
çözebilmek olduğunu, bunun çözümü için de 
öncelikle OSTİM’deki mesleki eğitim sistemin 
ne aşamada olduğunu öğrenmek istediklerini 
söyledi. 

Tüm kurumlar birbirinin 
çalışmalarından haberdar olmalı

Katılımcı eğitim kurumlarından detaylı bir 
şekilde bilgi alan Kepir, gördüğü sistemden çok 
etkilendiğini belirterek; “OSTİM’de eğitim için 
bu kadar çok kuruluşun ve insanın çabalıyor ol-
ması gerçekten çok önemli. Ama mevcut insan 
potansiyelini en etkin şekilde değerlendirmek 
gerekiyor. İyi bir koordinasyon ve işbirliği için-
de çalışmalıyız. Hepimiz OSTİM için, ülke sa-
nayisine ve eğitimine hizmet etmek için burada 

olduğumuza göre bunu elimizden gelen en iyi 
şekilde yapmamız gerekiyor” dedi. 

Bu kadar çok eğitim kurumun bulunduğu 
bir ortamda, branş ve dallar anlamında ortaya 
çıkabilecek çatışmaları ortadan kaldırabilmek, 
mükerrerliğe düşmemek için de tüm bu kurum-
ların birbirlerinden haberdar biçimde çalışmaları 
gerektiğinin de altını çizen Kepir, “Periyodik bir 
eğitim koordinasyon toplantıları düzenlemekte 
fayda var. Aynı hedef kitlenin kolundan biri, ba-
cağından biri çekiştirmemeli, her kurum kendi 
alanında uzmanlaşmış olmalı, kişi de buna göre 
içinde bulunacağı kurumu tercih etmeli” dedi.

Eğitim kurumlarına 
maddi destek şart

Toplantıya katılan eğitim kurumları temsilci-
lerinin en önemli sıkıntıları da öncelikle mesleki 
eğitimin pahalı bir alan oluşu olarak ortaya çıktı. 
Mesleki eğitimde en önemli noktanın uygulama 
olduğunu belirten uzmanlar; “Bunun için eğitim 
kurumlarında mutlaka son teknolojiye uygun 
atölyeler kurulmalı, bunun için de devletin veya 
bazı destek kurumlarının desteği gerekli” şeklin-

de konuştular.
Sanayicinin desteğinin de önemine değinen 

eğitimciler, meslek lisesi öğrencilerinin ve çı-
rakların okulda ve eğitim kurumlarında olması 
gereken 1-2 günü bile fazla bulan, işi aksayacak 
düşüncesiyle çırakları okullara göndermeyen 
sanayicilerin varlığından yakındılar. 

Herkes üzerine 
düşen görevi yapmalı

Toplantı sonunda Kepir, KOBİDAK olarak 
OSTİM’in eğitim kurumlarına bir inceleme 
gezisi yapmayı planladıklarını söyledi. Ayrıca 
sözü edilen eğitim koordinasyon toplantılarının 
da aylık düzenli bir şekilde yapılması ile çok 
daha net bir mesleki eğitim yol haritası çizile-
bileceğini belirten Kepir; “Ana sanayiye de, 
KOBİ’ye de, eğitimciye de, çıraklara da çok 
işler düşüyor. Ülkenin en önemli sorunlarından 
biri olan yetişmiş ara eleman ihtiyacının doğru 
bir şekilde karşılanabilmesi için herkes üzerine 
düşeni en doğru şekilde yapmalı” şeklinde ko-
nuştu. 

“Savunma sanayi yetişmiş eleman istiyor”
 KOSGEB Başkan Müşaviri 

Murat Kepir, SASAD KOBİ 

ve Yan Sanayi Danışma 

Kurulunun ‘yetişmiş eleman’ 

arayışı kapsamında OSTİM 

Savunma ve Havacılık 

Kümelenmesi aracılığı ile 

OSTİM’deki mesleki eğitim 

kurumlarının temsilcileri ile 

bir araya geldi. 

OSTİM tarafından kurulan İş 
Sağlığı ve Güvenliği Merke-
zi fi rmaların ihtiyaçları doğ-

rultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hizmetleri verme-
ye devam ediyor. 
Firmalar merkeze 
üye olarak Çalış-
ma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı 
tarafından belirle-
nen zorunluluklar kapsamında tüm 
hizmetleri, çalıştırdıkları personel 
sayıları doğrultusunda belirlenmiş 
uygun maliyetlerle alabiliyorlar.

OSTİM Danışmanlık ve Eğitim 
Merkezi (ODEM) Şubat ayı itiba-
riyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hiz-
metlerine bir yenisini daha ekledi. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi’ne 
üye olmayan ancak İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimi haricinde diğer 
İş Sağlığı ve Güvenliği zorunluluk-
larını yerine getirmiş fi rmalar, İSG 
Eğitimlerini her ay ODEM’den uy-

gun koşullarda alabilecekler. Eği-
tim sonunda katılımcılara Temel İş 
Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Belgesi 

verilecek. Böylece 
fi rmaların İş Sağlığı 
ve Güvenliği ala-
nında eğitim ihti-
yaçları karşılanmış 
olacaktır. 

ODEM tarafından sunulan bu 
hizmet ile fi rmaların İş Sağlığı ve 
Güvenliği konusunda yasal zorun-
luluklarını tamamlamalarının yanı 
sıra iş yerlerinde güven ve sağlık 
içinde çalışabilmeleri ve bu konuda 
bilinç düzeylerinin arttırılması he-
defl eniyor. 

ODEM, yetkilileri fi rma sahipleri-
ni ve yöneticilerini işyerinde mey-
dana gelen kazalardan yasal olarak 
sorumlu oldukları konusunda da 
uyarıyorlar!

OSTİM Vakfı’nın başvuru sahi-
bi olduğu Genç Yöneticiler ve 
Stratejik Yönetim Projesi ile 

OMEDYA’nın başvuru sahibi olduğu 
Medya Sektörü Çalışanlarının Avrupa 
Stajı projelerinin katılımcı seçmeleri 
tamamlandı. Uygulamaları OSTİM Da-
nışmanlık ve Eğitim Merkezi tarafından 
yürütülmekte olan Avrupa Birliği Hayat 
Boyu Öğrenme Programı Leonardo da 
Vinci Hareketlilik Projeleri kapsamında 
Genç Yöneticiler ve Stratejik Yönetim 
Projesi ile 45 kişi,  Medya Sektörü Ça-
lışanlarının Avrupa Stajı Projesinde ise 
33 kişi İngiltere, Almanya ve Belçika’da 
alanlarında eğitim, seminer, staj vb. faa-
liyetlere katılarak aynı zamanda yurtdışı 
tecrübe edinmiş olacaklar. 

Projeler kapsamında katılımcı belirle-
me sürecinde Genç Yöneticiler ve Stra-
tejik Yönetim Projesi için başvuruda 
bulunan toplam 239 kişi, yapılan test 
ve mülakatlarla elemeye tabi tutuldu. 
Ortaya çıkan puanlama listesine göre 
OSTİM Vakfı Genç Yöneticiler ve Stra-

tejik Yönetim projesi için toplam 45 asıl 
ve 32 yedek katılımcı belirlendi. Ayrıca 
proje kapsamında ayrıca 5 adet engelli 
katılımcı belirlendi.

Paralel olarak yürütülen süreç kapsa-
mında Medya Sektöründe Çalışanların 
Avrupa Stajı Projesi için ise toplam 139 
kişinin başvurusu alınarak, yapılan ele-
meler sonunda projede katılımcı olarak 
yer alabilecek 33 asil, 11 yedek aday 
tespit edildi. 

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının 
ardından ilk hareketlilik Genç Yönetici-
ler ve Stratejik Yönetim Projesi kapsa-
mında 04.03.2012 tarihinde Belçika’ya, 
akabinde Almanya ve İngiltere’ye 
27.05.2012 tarihinde gerçekleştirilecek. 
Medya Sektöründe çalışanların Avrupa 
stajı Projesi için ise ilk hareketlilik tari-
hi 11.03.2012 tarihinde yine Belçika’ya, 
22.04.2012’de Almanya, 27.05.2012 
tarihinde de İngiltere’ye gerçekleştiri-
lecek.

AB hareketlilik projelerinde
katılımcılar belirlendi

ODEM’DEN genel katılıma 
açık İSG eğitimleri
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Ostim Organize Sanayi Bölge Müdür-
lüğü bünyesinde 1 Mart 2011 tari-
hinden itibaren “İş sağlığı ve Gü-

venliği Koordinatörlüğü” oluşturulmuştur. 
Bu oluşumun asıl amacı; Ostim OSB 

Müdürlüğü bünyesinde çalışanların; 4847 
Sayılı İş Kanununun 77.Maddesi gereğince 
iş sağlığı ve güvenliği yönünden eğitimle-
rinin sağlanması, risk analizinin yapılması, 
78. Maddeye göre çıkartılmış yönetmelikler 
doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin alın-
ması ve 86. Maddesi gereğincede çalışan-
ların “ağır ve tehlikeli işlere ait sağlık rapor-
ları” nın alınması ile periyodik kontrollerin 
yapılmasını temin etmek ve iş kazasız bir 
çalışma ortamı oluşturmaktır.

Ayrıca; Bölge Müdürlüğü tesislerinde acil 
durumlar ile acil durum ekipleri oluşturul-
ması ve özellikle; yangınlara karşı yangın 
eğitimleri ile; bu konuda tahliye denemeleri 
yapılarak bilinç seviyesini yükseltmektir.

Belirtilen bu faaliyetlerin hepsi bir plân 
dâhilinde ve zaman içerisinde yapılmış ve 
gerek tüm çalışanlarımızın bilinçlenmesi 
ve gerekse iş kanununun gerekleri yerine 
getirilmiştir.

Diğer taraftan; OSB uygulama yönet-
meliğinin 7. Bölümü olan “ruhsat verme 
ve denetleme” başlığının 91. Maddesi 
gereğince “OSB içinde kurulacak işlet-
melerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları 
ilgili kanun ve yönetmelikler hükümleri 
gereğince OSB tarafından verilir” ibaresi 
ile; 10.08.2005/25902 tarih ve sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan “işyeri açma ve ça-
lışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin” 5/a 
maddesi; ruhsatlandırılacak işyerlerinde; “İş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzu-
atta öngörülen tedbirlerin alınmış olması” 
şartını getirmiştir.

OSB içerisinde kurulacak ve faaliyet 

yapacak işyerleri için yetkili ve görevli ol-
duğu yukarıda belirtilen yasal zorunluluklar 
gereğince; Bölgemizde faaliyet göstermek 
isteyen tüm işyerlerinin ruhsatlandırma aşa-
masında “İş Sağlığı Ve Güvenliği” kriterleri 
aranmaktadır.

Bu kriterler işverenlerimizin de durumları 
göz önünde bulundurularak asgari gerekli 
olanlar aşağıda belirtilmiştir. Bu kriterler 
olmazsa olmaz kurallardır:

• İşyerlerinde; yemek yeme çay içme, 
tuvaletler, duşlar ve soyunma yerleri 
ile elbise dolaplarının olup olmadığı,

• Belirtilen bu yerlerin hijyenik şartlara 
uygunluğu,

• Ecza dolapları ve müştemilatı,
• Çalışanların “ağır ve tehlikeli işlere” 

ait sağlık raporlarının olup olmadığı,
• Çalışanların “göğüs (akciğer) filmle-

ri” olup olmadığı,
• Çalışanların “solunum foksiyon 

testleri”nin olup olmadığı,
• Gürültülü yerlerde çalışanların “ku-

lak odiyagramları” olup olmadığı,
• Aşçı ve çaycılara ait “göğüs filmleri 

ve portör raporları” olup olmadığı,

• Paslı yerlerde çalışanların “tetanos 
aşısı belgeleri” olup olmadığı,

• Çalışanların “iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimleri ile belgeleri” olup olma-
dığı,

• Çalışanların “yangın eğitimleri ile 
belgeleri” olup olmadığı,

• Çalışanlara kişisel koruyucu veril-
diğine dair “zimmet belgeleri” olup 
olmadığı,

• Aydınlatma ve elektrik tesisatı ile 
makinelerin yıllık topraklama kontrol 
belgeleri olup olmadığı,

• Tüm kaldırma araçlarına ait üçer 
aylık periyotlarda “kontrol belgeleri” 
olup olmadığı,

• Basınçlı kapların yıllık “kontrol bel-
geleri” olup olmadığı,

• İşyeri çalışma talimatları ile “iş 
ekipmanları talimatlarının” olup 
olmadığı,

• Acil durum plânları ile ”risk analizi 
ve değerlendirilmesi” yapılıp yapıl-
madığı,

• İşyerlerinde “kaçış yolları ile tertip 
düzenin” olup olmadığı,

• Kaza riski ile meslek hastalığı yapabi-

lecek fiziki unsurların” olup olmadığı,
• Termal konfor şartlarının (hava-

landırma, aydınlatma, ısıtma v.b.) 
uygunluğu,

• Yangın yönünden ”itfaiye raporu” 
nun gerekip gerekmediği,

• Çevre ve katı atıklarla ilgili kurallara 
uyulup uyulmadığı, konuları tetkik 
edilip bu kriterleri yerine getirilmesi 
halinde ruhsata uygunluğu belirlen-
mektedir.

Yukarıda belirtilen faaliyetler tüm işve-
renlerimiz ve çalışanlarımızın kaza risklerini 
azaltıcı faaliyet olduğu gibi;Devletin dene-
tim elamanlarınca da takip edileceği için; 
işverenlerimize ayrıca bir hazırlık mahiye-
tindedir. Bu faaliyetler zaman içerisinde 
daha önce ruhsat almış olan işyerlerimiz 
içinde plânlanmaktadır. Yukarıda belirtilen 
tüm bu faaliyetler; Ostim Yönetim Kurulu 
Başkanlığımız, OSB Müdürlüğümüz ve İş 
sağlığı ve güvenliği Koordinatörlüğümüz 
tarafından belirlenmiş olup; uygulaması 
yapılmakta ve takip edilmektedir.

Ayrıca; İSG koordinatörlüğümüzce Ostim 
OSB’de işverenlerimizin yukarıda belirtilen 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet gös-
teren, “İş sağlığı ve güvenliği” konusunda 
hizmet sunmakta olan kişi ve kuruluşların 
da faaliyet uygunluğu olup olmadığı konu-
sunda da çalışmalarımız başlamıştır.

Bu vesile ile firmalarımıza, işverenlerimi-
ze, bu alanda sorumluluk taşıyan kişilere ve 
çalışanlarımıza sağlığı ve güvenliği mevzua-
tına uymaları ve özen göstermeleri gerekti-
ğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Mehmet GEVHER

Ostim’de İş Sağlığı ve Güvenliği                               

Kimya Mühendisi      
(A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı)
 Ostim OSB İSG Koordinatörü
mehmet.gevher@ostim.com.tr

Birçok farklı sektörden fi rmanın 
faaliyet gösterdiği OSTİM OSB, 
son yıllarda özellikle savunma sa-

nayi sektörüne yan sanayi olarak hizmet 
veren fi rmaları ile atağa kalktı. Savun-
ma yan sanayicilerinin bir araya geldiği 
OSTİM Savunma ve Havacılık Küme-
lenmesi de (OSSA) üyelerinin rekabet-
çiliğini ve pazardan aldığı payı arttır-
mak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 
Küme yönetimi bu kapsamda geçtiğimiz 
günlerde savunma sektörünün Anka-
ra’daki temel kuruluşlarından biri olan 
TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi’ne 
bir gezi düzenledi. 

Geziye OSTİM OSB Başkanı ve aynı 
zamanda TAI Yönetim Kurulu Üyesi 
Orhan Aydın, OSSA Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Mithat Ertuğ ve OSSA 
üyesi fi rmalar katıldı. OSTİM Heyetini 
Genel Müdür Muharrem Dörtkaşlı, Sa-
nayileşme Operasyonları Başkanı Naki 
Polat, Kalite ve Sertifi kasyonlandırma 
Başkanı Ahmet Tokmakçıoğlu, Strateji 
ve Teknoloji Yönetimi Başkanı Yılmaz 
Güldoğan ve Yardımcı Sanayi Operas-
yonları Müdürü Arif Köksal karşıladı.

Gezide TAI’nın çalışma prensipleri ve 
geçmişi konusunda bilgi edinen OSSA 
üyesi fi rmalar, TAI’ye tedarikçi fi rma 
olarak çalışabilmek için yerine getirme-
leri gereken koşullar hakkında da bilgi 
aldılar. 

Yan sanayi temsilcileri ile bir araya 
gelmekten dolayı mutlu olduklarını be-
lirterek sözlerine başlayan TAI Genel 
Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, OSSA he-

yetiyle birkaç kez daha görüşmeler yap-
tıklarını ve bu samimi çalışma ortamını 
arttırarak sürdürmeleri gerektiğini söy-
ledi. Rakamlara bakıldığı zaman şirketin 
büyümesinin net olarak görülmekte ol-
duğunu söyleyen Dörtkaşlı, yan sanayi 
ile olan ilişkilerdeki büyüme oranının bu 
büyümenin de ötesinde olduğunun altı-

nı çizdi. Şirketin 5-6 yıl içinde yapılan 
iş bakımından 5’e, ciro artışı açısından 
10’a katlandığını söyleyen Dörtkaşlı, 
yardımcı sanayiye verilen iş açısından 
15-20 kat daha fazla bir artış yaşandığı-
nı söyledi. 

Dörtkaşlı, bu işbirliğinin arttırılması 
için yapılması gerekenleri de şu sözlerle 
anlattı: “TAI olarak öncelikle yaptığı-
mız işin miktarını arttırıcı faaliyetlerde 

bulunmamız gerekiyor. Size çoğunlukla 
sivil uçaklarda ilgili işler veriyoruz. As-
keri projelerden iş vermeyeceğiz, demi-
yorum ama askeri projeden verilen işin 
çok fazla sürekliliği ve ekonomik kıy-
meti yoktur. Sivilden iş almanın yolu da 
biraz Türkiye’nin alım gücünde kaldı-
raç etkisinden yararlanmaktan geçiyor. 

Bununla ilgili de devletin diğer tedarik 
makamları ya da bakanlıkların da buna 
hassasiyet göstermesi lazım. Ayrıca yeni 
yeni iş paketleri alacağız, örneğin Bom-
bardier iş paketi gibi… Bir de sizlere 
verebildiğimiz iş çeşidini arttırarak pas-
tayı büyütmeye çalışacağız. Bu sene ve-
rilebilir 7 birim işin 5 birimini dışarıya 
vermişiz. Biz bunu da arttırmaya çalışı-
yoruz. Verilebilir iş matrahını arttırma-

ya çalışacağız ki size verebileceğimiz iş 
de artsın. Bizim ciromuzu büyütmemiz 
ve size aktardığımız işi de arttırmamız 
lazım.” 

OSSA rekabet gücünü arttırmalı

Ostim Savunma Sanayi ve Havacılık 
kümesini kendilerine kapı komşu gibi 
gördüklerini ve bu nedenle kendileri ile 
çalışmak konusunda daha istekli olduk-
larını belirten Dörtkaşlı sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“OSSA’nın yapacağı şu; aldığınız 
%38’lik iş payını arttırmanız lazım. Do-
layısıyla bu kümenin rekabet gücünü de 
arttırması gerekli. Biz OSSA’yı yakın 
komşu olarak görüyoruz. Yeni projeler-
le daha da yakınlaşacağız ama %38 bana 
göre çok az. İzmir, Bursa, Eskişehir’de-
ki tedarikçiler işi ucuza verdiği zaman iş 
kayıveriyor. Bu sebeple OSSA’nın reka-
bet gücünü muhakkak arttırması lazım. 
Biz sizle daha fazla iş yapmak konusun-
da samimiyiz. İstediğiniz destek, karşı-
lıklı bir menfaati temin edecek şekilde 
bir destek de varsa hepsine hazır oldu-
ğumuzu söylemek isterim. Biz OSTİM 
ve Türkiye deki yardımcı sanayimizle 
iş yapmak konusunda çok arzuluyuz. 
OSTİM’in buradaki payının artmasını 
gönülden istiyoruz. Karşılıklı yapacağı-
mız çalışmalarla bu payın arttırılacağına 
inanıyoruz.”

Konuşmaların ardından OSSA heyeti 
TAİ üretim alanlarını da gezerek yetki-
lilerden üretim süreçleri hakkında bilgi 
aldı.

Savunmada TAİ-OSTİM buluşması 
 Ankara’da savunma sektörüne hizmet eden ana sanayi fi rmalarından TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI), 

sektöre tedarikçi olarak üretim yapan OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) üyesi fi rmaları ağırladı. 
TAI yetkilileri, yan sanayiye daha çok iş vermek istediklerini söylediler.
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Özel Hastaneler Platformu 
Derneği’nin OSTİM Medikal Sa-
nayi Kümelenmesi ile ortaklaşa 

hazırladığı satın alma çalıştayı, OSTİM 
Teknokent Binası toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. Özel Hastaneler Plat-
formu Derneği üyesi hastanelerden satın 
alma sorumlularının ve başhekimlerinin 
katıldığı çalıştayda, OSTİM Medikal 
Küme üyesi üretici fi rmalar da hedef 
kitleleri olan hastanelerin satın alma so-
rumlularıyla görüşme imkânı buldular. 

Ankara, Afyon, Denizli, Konya, Nev-
şehir, Eskişehir, Samsun, Çankırı gibi 
birçok ilden özel hastanenin katıldığı 
çalıştayda Aktifeğitim Danışmanlık Fir-
masından Uzman Şemsettin Akçay ve 
Gazi Üniversitesi’nden Alper Güzel de 
satın alma üzerine seminer verdiler.

Çalıştayın başlangıcında bir konuşma 
yapan Özel Hastaneler Platformu Derne-
ği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet 
Altuğ, öncelikle kendilerine her türlü 
desteği veren OSTİM OSB Yönetimine 
teşekkür etti. Daha önce hizmet kalitesi 
standartları, medikal muhasebe konu-
larında yapmış oldukları çalışmaların 
üçüncüsünü satın alma konusunda yap-
tıklarını söyleyen Altuğ, bundan sonraki 
süreçte hastanelerin farklı birimlerinde 
de bu çalışmaları yapmak istediklerini 
söyledi. “Hastanelerdeki satın alma as-

lında diğer sektörlerdeki satın almadan 
çok da farklı değil gibi gözüküyor ama 
böyle değil” diyen Altuğ sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Özellikle hastanelerdeki sa-
tın alma çok farklı. Hastane yöneticile-
ri sizlere şu ürünü ve ya hizmeti satın 
alın diyor ve siz de o hizmet ya da ürünü 
alıyorsunuz ama iş bu anlatım kadar ko-
lay değil. Çünkü özel hastanelerin bağlı 
olduğu ciddi mevzuatlar var. Satın alma 
birimlerinde çalışan arkadaşlarımız da 
en az hastanelerin diğer birimlerinde 
çalışan arkadaşlarımız kadar, hatta belki 

de daha fazlasını bilmek zorunda. Sağlık 
uygulama tebliğini bilmek zorundasınız. 
Sözleşme şartlarını bilmek zorundası-
nız, bilmediğiniz taktirde farklı sıkıntı-
lar yaşanması kaçınılmazdır.”

OSTİM Medikal Sanayi Kümesi adı-
na konuşan Küme Koordinatörü Oğuz 
Ünal da, küme üyesi fi rmaların, hastane 
satın almalarının dikkat ettiği tüm serti-
fi kasyonlara sahip nitelikte ürünler üret-
tiklerini ve bu sebeple satın almacıların 
gönül rahatlığıyla yerli ürünleri tercih 
edebileceklerini söyledi. Küme üyesi 
54 fi rma ve toplam 1240 çalışanla çok 
büyük bir fabrika olduklarını söyleyen 
Ünal; “2.5 yıl içinde eşleştirme ve iş 
geliştirme faaliyetleri, iletişim ve bilgi 
paylaşımı, uluslararası tanıtım ve pazar-
lama faaliyetleri, ihtiyaçlar doğrultusun-
da projeler geliştirme ve ilgili tarafl arın 
bir araya getirilmesi ve lobi çalışmaları 
ana faaliyetlerimizi oluşturdu” dedi.

Ankara’nın tıbbi cihaz alanında mar-
kalaşması yönünde önemli adımlar atıl-
dığını söyleyen Ünal “Artık Türkiye’de 
tıbbi cihaz nerede üretilir dendiğinde 
Ankara’da, OSTİM’de cevabını verdi-
rebiliyoruz. Sizlerden isteğimiz de, bun-
dan sonra satın almacılar olarak, yerli 
üreticiyi takip etmeniz ve yerli üretici-
nin ürünlerine güvenmenizdir. Bizlere 
güvenir ve daha çok fırsat verirseniz, 

ithal ürünlerle rekabetçiliğimizi arttı-
rabilmek için daha çok yatırım yapma 
imkânı buluruz” dedi.

Çalıştayın öğlene kadar olan kısmında 
özel hastaneler platformu üyeleri çalış-
malarını yürütürken, öğleden sonraki 
kısımda çalıştaya küme üyesi tıbbi cihaz 
üreticileri de katıldı. 20 den fazla özel 
hastaneler platformu üyesi hastane ve 
32 tıbbi cihaz üreticisinin katıldığı prog-
ramın son kısmında tanışma kokteyli 
düzenlenerek üreticilerin ve hastanele-
rin birebir tanışması ve iş bağlantıları 
kurması sağlandı.

OSTİM OSB Firması Key En-
düstriyel Kimya San. Ltd. Şti.

(KEYKİM) görme engelli vatandaşların 
yaşamlarını kolaylaştıran için hür türlü 
“hissedilebilir yüzey” imalâtına başladı.

Ürünün, görme engellilerin günlük ya-
şamda rahat hareket etmeleri için iç ve 
dış mekânlara uygulanabilen polimer 
esaslı kabartmalı yüzey ürünleri oldu-
ğunu söyleyen KEYKİM fi rması Ge-
nel Müdürü Ahmet Özkara söz konusu 
ürünleri “özgürlüğe giden yol” olarak 
tanımlıyor.

Endüstriyel temizlik ve bakım ürünle-
ri, oto bakım kimyasalları, sanayi, epok-

si ve poliüretan boya kaplama ürünleri, 
zemin kaplama kimyasalları ve ürünleri 
konusunda üretim yapan KEYKİM, gör-
me engelliler için Başbakanlık Özürlü-
ler İdaresi Başkanlığının ‘Hissedilebilir 
Yüzey Çalıştayları Değerlendirme Ra-

poru’ sonucunda oluşturduğu standart-
lara göre Kılavuz İz, Uyarıcı Yüzey 

ve Eliptik Yüzey ürünlerini özel po-
limerlerle üreterek, satış ve monta-

jını yapıyor.

KEYKİM fi rması Genel Mü-
dürü Özkara, “Hissedilebilir 

Yüzey, görme özürlü bireyin 
dokunma duyusuna hitap 

ederek; yönlendirilmesini 
ve amaçlarına ilişkin yön 

değiştirmesini sağlamak, 
engeller konusunda uyarmak için ze-
minde tasarlanmış kabarma dokulu yü-
zeylerdir” dedi.

Hissedilebilir Yüzey uygulamalarının 
ilk kez Seiichi Miyake tarafından 1965 
yılında Japonya’da bulunduğunu ve 
1967 yılında Okayama Görme Özürlü-
ler Okulunun yanında bulunan ulusal 
yolda uygulandığını anlatan Özkara, 
bizim ülkemizde de milyonlarca görme 
engelli vatandaş bulunduğunu, başta 
Belediye’ler olmak üzere, kumu binala-
rı, hastaneler ve büyük dış ve iç mekan-
lara sahip özel şirketlerin sosyal sorum-
luluk kapsamında vermesi gereken bir 
hizmet olduğunu söyledi.

Özkara şunları söyledi: “Ülkeler yıllar 
boyunca kendi standartlarını oluştur-
maya başlamış olsalar da, hissedilebilir 
yüzey uygulaması ile ilgili uluslar arası 
kabul görmüş bir standart bulunmuyor. 
Farklı ülkelerde bu konuda farklı uygu-
lamalar görülebileceği gibi aynı ülkenin 
farklı bölgelerinde bile hissedilebilir 
yüzeylerin farklı uygulandığı görülmek-
tedir. Bu durum, 
görme özürlü 
bireyler için 
algıda zorluk 
oluşturmasının 
yanı sıra teh-
likelere neden 
olabilmekte-
dir.”

“Hissedile-
bilir yüzey” 
veya “hisse-
dilebilir ze-
min” olarak 
tanımlanan 
ü r ü n l e r 
görme en-
gelli birey-
leri yürüdüğü 
istikamet-
teki muh-
t e m e l 
tehlikele-
re karşı 
uyarıyor 

ve istediği yere güvenli bir şekilde ulaş-
masını sağlıyor.

Ürünün Özellikleri:

Özkara, ürünün özellikleri hakkında şu 
bilgileri veriyor:

“Ürünlerimiz kaymaz. 
Koku yapmaz. Kolayca te-
mizlenebilir. Mekanik mu-
kavemeti yüksektir. İç ve 
dış mekanlara kolaylıkla 
uygulanabilir(Montaj ko-
laylığı). Elastiktir (85 sho-
re). UV ışınlarından etki-
lenmez, Renk değiştirmez. 
Yüksek alkali ve asitlere 
dayanıklıdır. Yanmaya 
karşı mukavemetlidir. 
Alev geciktiriciler ihtiva 
eder.  Özel formülasyo-
nu sayesinde tını farklı-
lığı  oluşturarak görme 
engellilerin rahat yön 
bularak yürümeleri-
ni sağlar. Tamamen 
Türk sermayesi ile 
üretilmiştir.”

“Bize güvenin ve daha çok fırsat verin”

KEYKİM’den hissedilebilir zeminler

 OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, yerli medikal ürünlerin piyasadaki payının arttırılması için sektöre öncülük ediyor. 
OSTİM’de küme yönetimi tarafından düzenlenen satın alma çalıştayında sektör kullanıcıları ile buluşan yerli üreticiler Özel 

Hastaneler Platformu üyesi hastanelerin yöneticilerine, “Yerli üreticiye güvenin ve bize daha çok fırsat verin” mesajı verdiler.

Özel Hastaneler Platformu Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, hastane 
satın almasının diğer satın almalardan çok 
daha zor olduğunu, satın almacıların tüm 

sağlık mevzuatına hakim olmaları gerektiğini 
söyledi.

OSTİM Medikal Sanayi Küme Koordinatörü 
Oğuz Ünal, satın almacılardan yerli üreticiyi 

takip etmelerini ve yerli üreticinin ürünlerine 
güvenmelerini istedi.








