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�ki çeyrektir üst üste büyüyen Tür-
kiye ekonomisinde ya�anan canlan-
ma, KOB� kredilerinde de hissedil-

meye ba�lad�. May�s ay� itibariyle son 
5 ayl�k dönemde KOB�’lere kulland�r�-
lan kredi miktar� 12 milyar 313 milyon 
TL art��la 95 milyar 590.5 milyon TL 
olurken, kredi kullanan KOB� say�s� 15 
bin 716 art��la 1 milyon 244 bin 362’ye 
ula�t�. 2009 y�l� sonuna göre May�s’ta 
takibe dü�en KOB� kredilerinde de ge-
rileme ya�and�. Takibe dü�en krediler 
yüzde 6.4 gerilerken, kredisi takibe 
dü�en KOB� say�s�ndaki art�� yüzde 
1.7’yle s�n�rl� kald�. Ya�anan tüm bu 
olumlu geli�melere kar��n, bat�k kre-
dileri nedeniyle kredisi takibe dü�en 
KOB� say�s� geçen y�l�n ayn� dönemi-
ne göre May�s’ta yüzde 42.9 art��la 207 
bine dayand�. 
 Bankac�l�k Düzenleme ve Denetle-
me Kurumu’nun (BDDK) aç�klad��� 
May�s ay� �nteraktif Bülteni’ne göre 
KOB�’lere kulland�r�lan toplam nakdi 
kredi miktar� geçen y�l�n ayn� ay�na 

göre yüzde 20.2 art��la 95 milyar 590 
milyon TL oldu.
 Geçen y�l May�s sonu itibariyle 
KOB�’lere kulland�r�lan kredi tutar� 79 
milyar 539.7 milyon TL düzeyindeydi. 
May�s itibariyle kredi kullanan KOB� 
niteli�indeki mü�teri say�s� geçen y�-
l�n ayn� ay�na göre yüzde 0.1 azalarak 
1 milyon 244 bin 362’ye indi. Son iki 
çeyrektir üst üste büyüyen Türkiye eko-
nomisinde ya�anan toparlanma, 2010 
y�l�n�n ilk 5 ay�nda KOB� kredilerine 
de hissedildi. May�s itibariyle 5 ayl�k 
dönemde KOB�’lere kulland�r�lan kre-
dilerde 12 milyar 313 milyon TL’lik 
art�� ya�and�. Kredilerden yararlanan 
KOB� say�s� ise 15 bin 716 artt�. Böy-
lece May�s’ta KOB� kredileri 2009 y�l� 
sonuna göre yüzde 14.8, kredi kullanan 
KOB� say�s� yüzde 1.3 art�� gösterdi. 

Mikro i�letme kredileri 
yüzde 5.2 artt�

May�s ay� itibariyle mikro i�letmelere 
kulland�r�lan krediler geçen y�l�n ayn� 

ay�na göre yüzde 5.2 oran�nda artarak 
32 milyar 359 bin TL’ye ç�kt�. An�lan 
dönemde kredi kullanan mikro i�letme 
say�s� yüzde 2.9 azal��la 1 milyon 32 
bin i�letmeden, 1 milyon 3 bin i�letme-
ye dü�tü. 

Kredi kullanan orta 
büyüklükteki i�letme 
say�s� yüzde 18.5 artt�

 ��letmeler büyüdükçe, bankac�l�k 
sektöründen ald��� kredilerde de art�� 
dikkat çekti. May�s ay� itibariyle kredi 
kullanan küçük i�letme say�s� geçen 
y�l�n ayn� ay�na göre yüzde 10.7 ar-
t��la 168 bin 804’e, kullan�lan kredi 
tutar� yüzde 25.6 art��la 25 milyar 801 
milyon TL’ye ula�t�. An�lan dönemde 
kredi kullanan orta büyüklükteki i�-
letme say�s� yüzde 18.5 art��la 72 bin 
912, kulland�r�lan kredi miktar� ise 
yüzde 32.6 art��la 37 milyar 430 mil-
yon TL oldu. 

OSBÜK’ün VIII. Ola�an Genel 
Kurul Toplant�s�, 19 Haziran 
2010 tarihinde Sanayi ve Ti-

caret Bakanl��� Temsilcisi gözetiminde 
yap�ld�.  OSBÜK VIII. Ola�an Genel 
Kurul Toplant�s� Divan Ba�kanl���na 
Ramazan Sodan, Üyeliklere Adnan Ke-
le�o�lu ve Sami Bilge seçildi. OSBÜK 
Ba�kan� Mahmut Y�lmaz VIII. Ola�an 
Genel Kurul Hazirunu ve toplant�ya ka-
t�lan Kayseri Milletvekili ve AKP Grup 
Ba�kanvekili Mustafa Elita�’ a, TBMM 
Sanayi Komisyonu Ba�kan� ve Sakarya 
Milletvekili Hasan Ali Çelik’ e, Sana-
yi ve Ticaret Bakanl��� Müste�ar� Ali 
Bo�a’ ya,  Sanayi ve Ticaret Bakanl�-
�� Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgele-
ri ve Siteleri Genel Müdürü Ramazan 
Y�ld�r�m’ a te�ekkür ederek, Faaliyet 
Raporunun daha önceden temsilcilerine 
gönderildi�inden konu�mas�n�n raporu-
nun bir özeti olaca��n� belirterek sözle-
riine ba�lad�.  YILMAZ konu�mas�nda 
OSB’lerin genel durumundan rakam-
larla bahsederek,Türkiye ekonomisin-
deki OSB’lerin önemini, 2008 y�l� son 
aylar�nda tüm dünyay� ve ülkemizi et-
kileyen ekonomik krizin Türkiye’ deki 
etkilerinden ve OSB’lerin enerji tüke-

timlerinden  al�nan verilere dayanarak 
May�s 2008, May�s 2009, May�s 2010 
aylar�ndaki toplam enerji tüketiminde 
%17 oran�nda büyüme gözlemlendi�ini, 

bununda TÜ�K’ in kriz de�erlendirme 
verilerinden al�nan sanayi üretimindeki 
4-5 ayd�r istikrarl� devam eden %17 lük 
büyüme ile e�le�ti�ini söyledi.

�statistik bilimi 
ile Siyaset Bilimi 
bulu�unca

“Yerli Mal� 
Kullanmak” 

Havadan sudan 
yazmak ve konu�mak

Büyüme KOB� kredilerine yans�d�

OSBÜK ola�an genel kurulunu  yapt�

Devre sonu 
muhasebesi

Ölçtük: Hassasiyetimiz 
5 Mikron (5 m�)!

Ekonomideki canlanma KOB� kredilerine de yans�d�. May�s itibariyle son 5 ayl�k  
dönemde KOB�’lere kulland�r�lan kredi miktar� 12 milyar 313 milyon TL oldu. Bu  
dönemde 15 bin 716 adet KOB� niteli�indeki mü�teriye kredi kulland�r�ld�.  

Mahmut YILMAZMahmut YILMAZ
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K�T’lerin zarar� 464.1 milyon lira

�SO Ba�kan� Küçük: Dünyan�n hamal� olmayal�m

�MO: “Krizden ç�km�� de�iliz”

�stanbul Sanayi Odas� (�SO) Yönetim Kurulu Ba�kan� ve TOBB Yönetim kurulu Ba�kan Yard�mc�s� 
Tan�l Küçük, AR-Ge ve inovasyonun önemine dikkat çekerek, “Dünyan�n hamal� olmak istemiyorsak, 
ileri teknoloji üretimi noktas�ndaki eksiklerimizi h�zla gidermeliyiz” dedi.

Teknogiri�im Sermayesi Deste�i 

Tan�t�m Program�” toplant�s�n-

da konu�an Küçük, s�n�rlar�n 

giderek yok oldu�u, Do�u ile Bat�’n�n, 

Kuzey ile Güneyin birbirine yakla�-

t��� yer kürede, ülkeler aras�nda son 

derece zorlu bir yar�� oldu�unu be-

lirtti. Türk sanayicileri olarak kendi-

lerinin de Almanya’n�n mühendisleri, 

Hindistan’�n yaz�l�mc�lar�, Çin’in giri-

�imcileri ile rakip olduklar�n� vurgula-

yan Küçük, “Art�k hede� miz, �ehrimiz-

le, ülkemizle, bölgemizle de�il, dünya 
ile yar��mak” dedi.
21. yüzy�lda küresel yar��ta öne geçme-
nin yolunun, ülkelerin nitelikli giri�im-
ci say�s�n� art�rmaktan geçti�ini belir-
ten Küçük, TOBB olarak giri�imcili�in 
desteklenmesini, hem ekonomik büyü-
me, hem de istihdam art��� anlam�nda 
gerekli gördüklerini vurgulad�.

Sanayi ekonomileri bilgi 
ekonomilerine dönü�üyor

Günümüzde sanayi ekonomilerinin bil-
gi ekonomilerine, sanayi toplumlar�n�n 
da bilgi toplumuna dönü�meye ba�lad�-
��n� belirten Küçük, bilgi toplumunda 
ülkelerin rekabet gücünü, Ar-Ge alt 
yap�s�, inovasyon kapasitesi ve giri-
�imcili�in belirledi�ini vurgulad�. Dün-
yan�n 17’inci büyük ekonomisi olan 

Türkiye’nin, ileri teknoloji ürünleri ih-
racat�nda 52’nci s�rada oldu�unu, dün-
ya ileri teknoloji ihracat�n�n ise ancak 
onbinde 2’sini sa�layabildi�ine dikkat 
çeken Küçük, �unlar� söyledi:
 “Dünyan�n hamal� olmak istemiyor-
sak, ileri teknoloji üretimi noktas�ndaki 
eksiklerimizi h�zla gidermeliyiz. �leri 
teknoloji üretme ve nitelikli giri�imci 
yetirtirme yönündeki desteklerin daha 
da art�r�lmas�n�n ülkemizin gelece�i 
aç�s�ndan çok büyük öneme sahip ol-
du�unu dü�ünüyorum. Ülkemizde giri-
�imci olma yönünde önemli bir talep ve 
giri�imciyi destekleme yönünde çe�itli 
arz kanallar� varken, bunlar� biraraya 
getirmekte zorland���m�z� görüyorum. 
Söz konusu desteklerin tan�t�m� etkin 
bir �ekilde yap�lmal�d�r.”

�n�aat Mühendisleri Oda-s�(�MO), 
TÜ�K taraf�ndan aç�klanan 2010 
y�l�n�n ilk çeyre�ine ili�kin in�aat 

sektörü ciro ve üretim endekslerinin, 
in�aat sektöründe 2007 y�l� ortalar�nda 
ba�layan krizin devam etti�inin göster-
gesi oldu�unu vurgulad�. �n�aat sektö-
ründe ya�anan krizin, sürdürülebilirlik 
s�n�rlar�n� a�t���n� ileri süren Harp, çok 
say�da � rman�n kapanma noktas�na gel-
di�ini bildirdi.
 �MO Yönetim Kurulu Ba�kan� Ser-
dar Harp, TÜ�K’in 2010 y�l� ilk çeyrek 
in�aat ciro ve üretim endeksi verilerine 
yönelik aç�klama yapt�. Harp yapt��� 
aç�klamada, in�aat sektörü ciro endek-
sinin kriz döneminin en dip seviyesinde 
oldu�unu belirterek, in�aat üretim en-

deksinin yüzde 5.6 oran�nda art�� gös-
termesinin anlams�zl���na ve hatta üre-
tim rakamlar�nda bir önceki y�l�n ayn� 
dönemine göre baz etkisi göz önünde 
bulundurulunca 2005 y�l� rakamlar�n�n 
bile gerisinde oldu�una dikkat çekti.

En büyük daralma bina d��� 
in�aat sektöründe

 Harp, üretim endeksi incelendi�inde 
en büyük daralman�n, bina d��� in�aat 
sektöründe oldu�unu vurgulayarak, bu 
alanda ya�anan yüzde 29 oran�ndaki 
küçülmenin, kamusal yat�r�mlarda ya-
�anan daralmada da yapt��� etkilerin 
hissedilebilir oranda oldu�una dikkat 

çekti. Harp, 2008 itibariyle in�aat sek-
töründe ya�anan küçülmenin toplamda 
yüzde 20’nin üstünde oldu�unu vurgu-
lad�.
 Harp, 2010’un birinci çeyre�ine ili�-
kin in�aat maliyet rakamlar�nda yüzde 
3.49’luk art�� oldu�unu vurgulad�. �n-
�aat malzemesi � yatlar�nda ya�anan ar-
t���n etkisiyle ortaya ç�kan bu maliyet 
art���n�n, durgun olan bu sektörü daha 
da olumsuz etkiledi�ini ifade ederek, 
bu sektörde ya�anan her türlü olum-
suzlu�un, yüz binlerce ki�inin hayat�-
na do�rudan yans�d���na dikkat çekti. 
Harp, büyüme dönemlerinin büyük 
�irketler taraf�ndan payla��l�rken, kü-
çülmenin bedelinin in�aat sektöründe 
çal��an herkesin ödedi�ini kaydetti.

Kamu �ktisadi Te�ebbüsleri’nin 

(K�T) toplam görev zarar� ilk 

çeyrekte 464.1 255 ki�iye ge-

riledi.

 Hazine Müste�arl���, K�T’ler ve 

özelle�tirme kapsam�nda bulunan ku-

rulu�lar�n Ocak-Mart dönemine ili�kin 
görev zararlar�, stok borçlar� ve istih-
dam verilerini aç�klad�. Buna göre, 
K�T’lerin Ocak-Mart döneminde Ha-
zine kontrolörleri ve ilgili bakanl�k 
müfetti�lerince kesinle�tirilen görev 
zararlar� cari � yatlarla 441 milyon 678 
bin TL olurken, toplam görev zararla-
r� 464 milyon 98 bin TL olarak ger-
çekle�ti. Bu dönemde bütçeden nakit 
olarak ödenen ya da mevzuat uyar�nca 
kurulu�un Hazine Müste�arl���’na olan 
borçlar�n�n mahsup edilen zamana��-
m� dolay�s�yla kurulu�a ödenmeyip 
Hazine’ye irat kaydedilen tutarlar�n 
toplam� 491 milyon 617 bin TL olarak 
gerçekle�ti. Söz konusu ilk çeyrekte 
dönemde zarar�n�n Hazine kontrolör-
lerince  kesinle�mesinden önce 955 
milyon 715 bin TL’lik avans ödeme 
yap�ld�. 

TMO’nun görev za-
rar� 440 milyon tl

 Ocak-Mart döneminde Toprak 
Mahsulleri Ofisi’nin(TMO) cari fi-
yatlarla toplam görev zarar� 440 mil-
yon TL olurken, toplam ödeme 390 
milyon TL olarak gerçekle�ti. Bu dö-
nemde TMO’nun devreden görev za-
rar� 830 milyon TL düzeyine ula�t�. 

 TCDD’nin ayn� dönemde toplam 

görev zarar� 10 milyon 587 bin TL 

oldu�u belirlenirken, devir 10 mil-

yon 587 bin TL oldu. Devlet Hava 

Meydanlar� ��letmeleri’nin (DHM�) 

görev zarar�n�n 5 milyon 296 bin TL 

oldu�u dönemde, kesinle�en ve dev-

reden görev zarar� da 5 milyon 296 

bin TL olarak gerçekle�ti. Türkiye 

�eker Fabrikalar� A.�.’nin 7 bin TL 

görev zarar�n�n olu�tu. Görev zara-

r� Tütün, Tütün milyon TL, Türki-

ye Kömür ��letmeleri Kurumu’nun 

(TK�) 101 milyon 617 bin TL oldu. 

TK�’nin kesinle�mi� görev zarar�n�n 

ise 433 milyon 284 bin TL oldu�u 

görüldü. 



TEMMUZ 2010ORGAN�ZE SANAY� GAZETES� 3

Kümelenmeyi teorik bir kavram olmaktan 
ç�kar�p dört sektörde hayata geçiren OST�M, 
KÜMELENME olgusunu ulusal boyutta bir 

i�birli�i platformuna dönü�türen sürecin ve giri�imin 
de öncüsü oldu.
Anadolu Kümeleri ��birli�i Platformu (AK�P) 
Türkiye’nin de�i�ik illerinde, farkl� sektörlerde kurulmu� 
15 kümeyi bir dayan��ma ve i�birli�i platformunda 
bulu�turdu. Ostim yönetiminin ve Çankaya Üniversite-
sinin bu sonuca ula�mas�ndaki lokomotif rolünü takdir 
ve teslim etmek gerekiyor.
Ostim’de yap�lan rekabet analizi sonras� i� ve in�aat 
makineleri, savunma, yenilenebilir enerji ve medikal 
sektörlerde olu�turulan kümelenme çal��malar� ile ad� 
geçen sektör üreticileri ilk kez ayn� platformlarda bu-
lu�tular. �� ve in�aat makineleri kümelenmesinde 71, 
yenilenebilir enerjide 43, savunmada 69 ve medikal 
küme platformunda 44 firma “ortak rekabet ve ino-
vasyon” bilinci edinme sürecine dahil oldular. Ortak 
lobi, e�itim, dan��manl�k, tedarik, tan�t�m, pazarlama, 
ar-ge, laboratuar, proje, i� modelleri, personel ve 
servis imkanlar�n� kullanabileceklerini gördüler.
Çankaya Üniversitesi Rektörü Say�n Prof. Dr. Ziya 
Burhanettin Güvenç ve de�erli ö�retim üyelerinin 
sosyal sorumluluk hisleri ve özverili yakla��mlar� ile 
Ostim’de sahaya inmeleri; KOB�’lerle, üreticilerle s�cak 
ili�kileri ya�anan sürecin moral harc�n� olu�turdu.  
Ostim yönetimi ise kümelenme ve üniversite sanayi 
i�birli�i enstrüman�n�, di�er bölgesel payda�lar� ve ye-
rel otoriteleri de i�in içine katma becerisi göstererek 
etkin bir �ekilde kulland�. Nitekim OST�M, 3-4 Hazi-
randa ÜS�MP’in geleneksel Üniversite Sanayi ��birli�i 
Ulusal Kongresini ba�ar� ile gerçekle�tirmi�tir. 

Küme çal��malar� sonras�nda neler geli�ti?Küme çal��malar� sonras�nda neler geli�ti?
Ostim kümelenme sürecinde 3 y�lda 14 üniversitey-
le  41 proje yapmay� ba�arm��.
Rekabet analizi ve kümelenme sonras�nda ba�ka 
neler kazan�l��m��:
Ostimli firmalar ve üretim güçleri daha yak�ndan 
tan�nm��; kullan�labilir veri taban� elde edilmi�, firmalar 
aras� ortak ihtiyaç ve i�birli�i olanaklar� konusunda 
somut fikir sahibi olunmu�, firmalar aras� i� kapasitesi 
ve i�birli�inde art�� sa�lanm��. Sektör geli�im plan�nda 
firmalar�n  kendi geli�im planlar�n� haz�rlamalar� ve  
karar mekanizmalar�nda ba�rol oynamalar�n� sa�lan-
m��. H�zl� ileti�im ve bilgi ak��� sayesinde lokomotif 
projeler geli�tirilmi�. Daha fazla kurum ve kurulu�la 
tan�ml� ve sürdürülebilir ili�kiler kurulmu�. Üniversite-
sanayi i�birli�inde tan�ml� ve sürdürülebilir i�birlikleri ve  
projeler tan�mlanm��.
Yukar�da sadece kümelenme ve üniversite sanayi 
i�birli�i sürecindeki bölüm bile bir sanayi bölgesini 
yönetmenin nas�l bir basiret, yetenek ve vizyon ge-
rektirdi�ini ortaya koyuyor. Oysa foto�raf�n tama-
m�na objektif olarak bakmay� bilenler daha fazlas�n� 
görüyorlar.
Ostimli KOB�’ler önümüzdeki süreçte olu�turulan 
kümeler, i�birli�i-güçbirli�i projeleri, üniversite sanayi 
i�birlikleri ve onlar ad�na olu�turulmu� organizasyon-
lar�n ve giri�imlerin meyvelerini daha somut olarak 
dev�ireceklerdir… 
O nedenle ba�ar�y� alg�layamayan kimi küçük ve 
soyut hevesleri tebessümle kar��l�yoruz.  

Editörden

Somut i�ler, 
soyut hevesler!

Kemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr

Esnaf bu örgütlenme ile güçlenemez
 Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat Ergün, esnaf�n mevcut örgütlenme modelinin ve yap�s�n�n 
gözden geçirilmesi gerekti�ini vurgulayarak, “Esnaf�m�z�n çok da��n�k bir örgütlenme yap�s� var.   
3 binden fazla esnaf odas�yla, yani salk�m saçak bir örgütlenme yap�s�yla esnaf güçlenemez” dedi.

Esnaf De�i�im, Dönü�üm 
ve Destek Strateji Bel-
gesi ve Eylem Plan�yla 

birlikte esnaf�n al��veri� mer-
kezleriyle rekabet edebilecek bir 
yap�ya kavu�turmay� hede� e-
diklerini söyleyen Bakan Ergün, 
esnaf için mesleki e�itimin öne-
mine de de�indi. Bakan Ergün 
ayr�ca 81 ilde KOSGEB Mer-
kez Müdürlü�ü aç�lmas� karar� 
ile Anadolu’nun her yerinden 
KOB�’ler ile esnaf ve sanatkar-
lar�n desteklere kolayca eri�me-
lerinin sa�lanaca��n� ifade etti. 
 Bakan Ergün, esnaf ve sanat-
kar�m�z�n bu örgütlenme yap�s�n� 
onu daha güçlü k�lacak, i�levsel 
hale getirecek noktaya ta��yaca-
��z. Esnaf De�i�im, Dönü�üm 
ve Destek Strateji Belgesi ve 
Eylem Plan�’nda 2 y�l içerisinde 
bu konuda mevzuat� de�i�tirmek 
ve bunu bir güçbirli�i haline ge-
tirmeyi hede� iyoruz” �eklinde 
konu�tu. 

Anadolu’nun her yerin-
den KOB�’ler destek-
lere kolayca ula�acak

 KOB�’ler için yeni bir dönem 
ba�latacak olan yeni destek prog-
ramlar�n�n, 15 Haziran’da Resmi 
Gazete’de yay�mlanarak yürülü�e 
girdi�ini an�msatan Bakan Ergün, 
strateji belgesinde yer alan ve 
KOSGEB’in sorumlulu�unda olan 
eylemlerin, bu yeni destek prog-
ramlar�yla hayata geçirilmi� ola-
ca��n� kaydetti. Ergün, “Bu des-
tek programlar�n�n uygulamaya 

girmesiyle birlikte, KOSGEB’in 
kurum te�kilat yap�s�n� üçlendir-
mek için, 81 ilde KOSGEB Mer-
kez Müdürlü�ü aç�lmas� karar�n� 
da ald�k. böylece Anadolu’nun 
her yerinden KOB�’ler ile esnaf 
ve sanatkarlar�m�z�n desteklere 
kolayca eri�melerini sa�layaca-
��z” diye konu�tu. 
 Esnaf ve sanatkarlar�n, de�i�im 
ve dönü�üme ayak uyduramad�k-
lar� takdirde, sorunlar�n�n azal-
mayaca��n�, aksine katlanarak 
devam edece�ini söyleyen Ergün, 
“Bu süreci tamamen tehdit odakl� 
bir yakla��mla ele alm�yor, süre-
cin ba�r�nda ta��d��� f�rsatlara da 
odaklanmak gerekti�ini dü�ünü-
yoruz” dedi. Her ya� ve meslekte-
ki esnaf ve sanatkarlar�n do�ru bir 
�ekilde e�itimden geçmesi gerek-
ti�ini vurgulayan Bakan Ergün, 
esnaftan al��veri� yapman�n en 
keyi� i yan�n�n, esnaf ile kurulan o 
yak�n ili�ki, sohbet etmek ve hatta 
beraber bir bardak da çay içmek 
oldu�unu söyledi. “Bugün hiçbir 
al��veri� merkezinde bulamaya-
ca��n�z kalitede bir tak�m elbise-
yi dikecek olan yüzlerce terzimiz 
oldu�unu biliyoruz” diyen Bakan 
Ergün, bu kadar kaliteli ustan�n 
aras�nda, i�ini iyi yapmayan veya 
ba�tan savma yapan birkaç tane 
adam�n, di�er ustalar�n da ekme-
�iyle oynayabildi�ine i�aret etti. 
Bu nedenle, esnaf ve sanatkarlar
 aras�nda mesleki e�itimden mü�-
teri ili�kilerine kadar iyi bir e�i-
tim süreci olu�turmas� gerekti�ini 
alt�n� çizen Bakan Ergün, bu ko-
nuda at�lacak ad�mlar�n, istihdam 

sorununun çözümü noktas�nda da 
son derece faydal� olaca��n� kay-
detti. 

Para her �eyin çözümü de�il

 2002 y�l�nda Halk Bankas� arac�-
l���yla sadece 154 milyon TL kredi 
kullanan esnaf�n 2009 y�l� itibariyle 
kulland��� kredi miktar�n�n, 21 kat 
art��la 3.3 milyar TL’ye ula�t���n�, 
bu dönemde, esnaf�n � ili olarak 
ödedi�i kredi faiz oranlar�n�n yüzde 
47 seviyesinden yüzde 6.5’e kadar 
indi�ini hat�rlatan Bakan Ergün, 
esnaf�n kullanabilece�i kredinin üst 
s�n�r�n� da 5 bin TL’den kooperati-
� n mali yap�s�na göre 35 bin ya da 
50 bin TL’ye kadar ç�kar�ld���n� da 
sözlerine ekledi. 

Büyük i�letmeleri ayakta 
tutan KOB�’lerdir

 Bakan Ergün, strateji belgesi 
ile amaçlar�n�n sadece yurt içinde 
ayakta kalmay� ba�aran de�il, kü-
resel rekabet yar���nda yer alan bir 
esnaf kesimi olu�turmak oldu�u-
nu dile getirdi. Büyük i�letmeleri 
ayakta tutan�n KOB�’ler oldu�unu 
belirten Bakan Ergün, “KOB�’ler 
ve büyük i�letmeler aras�nda onlar 
ve esnaf sanatkar aras�nda bir kav-
ga de�il bir i�birli�i olmal�d�r. Biz-
de bu strateji belgesiyle bu i�birli-
�ini gerçekle�tirmeyi amaçl�yoruz. 
Yoksa birbirini yok etmeye çal��an 
birbirini ezmeye çal��an bir ekono-
mi kesimi ekonominin tamam�na 
zarar vermi� olur” diye konu�tu. 
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Çarp�c� büyüme özel sektöre dayal�
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-

�i Ba�kan� Rifat Hisarc�kl�o�lu, 
Türkiye’nin yeniden özel sektöre 

dayal� çarp�c� bir büyüme performan-
s� sergiledi�ini kaydederek, bu yüksek 
büyüme oran�nda baz etkisinin pay� ol-
makla birlikte, Türkiye ekonomisinin 
h�zla kendini toparlama kapasitesinin de 
görüldü�ünü ifade etti.
 Özel sektörün yat�r�mlar�nda da can-
lanma ba�lad���na i�aret eden Hisarc�k-
l�o�lu, ekonomideki büyümenin istihda-
ma da olumlu yans�d���n�, son 1 y�lda 
TOBB’un temsil etti�i özel sektörde-
ki kay�tl� istihdam art���n�n 726 bin 
ki�iye ula�t���n� vurgulad�. Hisarc�k-
l�o�lu, �öyle devam etti:
 “Türkiye yeniden özel sektöre da-

yal� olarak çarp�c� bir büyüme per-
formans� sergilemi�tir. Bu yüksek 
büyüme oran�nda baz etkisinin de 
pay� olmakla birlikte, Türkiye eko-
nomisinin h�zla kendini toparlama 
kapasitesi oldu�u da görülmektedir. 
2010 y�l� ilk çeyrek büyümesinin mo-
toru, TOBB’un devaml� önemini vur-
gulad��� �ekilde, iç tüketim oldu. �ç 
tüketim ilk çeyrekte yüzde 9.9 artt�. 
Büyümenin üçte ikisi iç tüketimden 
kaynaklanm��t�r.”

Büyüme istihdama da
 olumlu yans�d�

 Sektörel bazda imalat sanayinin yüzde 
20.6, ticaret sektörleri yüzde 22.4, in�aat 
sektörü yüzde 8 büyüdü�ünü kaydeden 
Hisarc�kl�o�lu, kriz öncesi(2008 y�l�) 
üretim hacimleriyle kar��la�t�r�ld���n-
da, 2010 y�l� ilk çeyrekte imalat sanayi 
yüzde 94, ticaret yüzde 90, in�aat yüzde 
88 oran�nda kriz öncesi üretim hacmini 
yakalad���n� ifade etti. Kriz öncesi se-
viyeler, turizmde yüzde 101, mali sek-
tördeyse yüzde 116 oran� ile a��ld���n� 
belirten Hisarc�kl�o�lu, “Özel sektörün 
yat�r�mlar�nda da canlanma ba�lam��t�r. 
Özel sektörün makine-teçhizat yat�r�m-
lar� yüzde 23.4 büyüdü. Ekonomideki 
büyüme, istihdama da olumlu yans�-
d�. �stihdamdaki sorunun çözümü, hep 
vurgulad���m�z gibi  ekonominin büyü-
mesidir” dedi.

Bir y�lda 51.3 
milyar TL’lik  te�vik

Hazine Müste�arl���, bir y�l önce 
uygulamaya geçen yeni te�vik 
sistemi çerçevesinde 40 milyar 

355 milyon TL’si yerli, 10 milyar 958 
milyon TL’si yabanc� sermayeli � rmala-
r�n yat�r�mlar� olmak üzere toplam 51.3 
milyar TL’lik sabit sermaye yat�r�m� için 
te�vik belgesi düzenlendi. 
 Hazine Müste�arl���, geçen y�l 14 
Temmuz’da yürürlü�e giren “Yeni Te�-
vik Sistemi’nin” sonuçlar�n� kamuoyunla 
payla�t�. Hazine’nin aç�klamas�na göre 
sistemin yürürlü�e girmesine müteakip 
2009 y�l� A�ustos ay�ndan 2010 y�l� Ma-
y�s ay� sonuna kadar 3 bin 22 adet yat�-
r�m Te�vik Belgesi düzenlendi.
  Düzenlenen yat�r�m te�vik belgelerinin 
2 bin 854 adedi yerli � rmalar, 168 adedi 
de yabanc� sermayeli � rmalar taraf�ndan 
al�nd�. Bu dönemde yerli � rmalar�n ön-
görülen sabit sermaye yat�r�m tutar� 40 
milyar 355 milyon TL olurken, yabanc� 
sermayeli � rmalar�n sabit sermaye yat�-
r�m tutar� 10 milyar 958 milyon TL oldu. 
Böylece son bir y�ll�k dönemde 51 mil-
yar 313 milyon TL’lik yerli ve yabanc� 
sabit sermaye yat�r�m� te�vike ba�lanm�� 
oldu. 
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“Çin’le ba�ba�a büyümek takdir edilmeli”

Küçük ve Orta Büyüklükteki ��-
letmeler Derne�i (KOB�DER) 
Genel Ba�kan� Nurettin Özgenç: 

Türkiye’nin Çin ile ba�aba� büyüme 
göstermesinin takdir edilmesi gerekti-
�ini  vurgulad�. KOB�DER Genel Ba�-
kan� Nurettin Özgenç Türkiye �statistik 
Kurumu’nun  (TÜ�K) aç�klad��� y�l�n ilk 
çeyre�ine yönelik büyüme rakamlar� ile 
ilgili aç�klama yapt�. Özgenç aç�klama-
s�nda 2010 y�l�n�n ilk çeyre�inde büyü-
me h�z�n�n yüzde 11.7’ye yükselmesinin 
Türkiye ekonomisi aç�s�ndan fevkalade 
güzel bir geli�me oldu�unu vurgulad�. 
Ekonomideki büyüme rakamlar�n�n ge-
li�mi� dünya ülkelerinden daha iyi du-
rumda olmas�n�n ayr� bir sevinç kayna�� 
oldu�unu ifade eden Özgenç, “Dünya-
n�n en büyük ekonomilerine sahip Olan 
Çin ile ayn� orant�da büyüme h�z� göste-
ren Türkiye ekonomisi takdire �ayan bir 
geli�me göstermi�tir. Üretiminin katk�-

s�yla 2010 y�l�n� birinci çeyrek’te 11.7 
oran�ndaki büyümeyle kapatmam�z� son 
derece müspet kar��l�yoruz. Ekonominin 
yeniden büyüme sürecine girmesinin 
çok önemli oldu�unun alt�n� çiziyoruz. 
Do�acak baz etkisinin çar��–pazarda 
al��veri�e yans�mas�n� bekliyoruz” dedi.
KOB�DER olarak ekonominin büyüme 
trendine girece�ine dair i�aretleri daha 
önce fark ettiklerini ve ekonomide ya�a-
nan darl���n haziran ay� itibariyle bite-
ce�ine dair öngörülerini aç�klad�klar�n� 
an�msatan Özgenç, aç�klamalar�n� �öyle 
sürdürdü:
 “Kapasite kullan�m oran�n�n da bir 
önceki y�l�n ayn� ay�na göre yüzde 6.8 
artmas� iyile�me oldu�unun gösterge-
sidir. Bu y�l�n ilk çeyre�indeki yüzde 
11.7’lik büyüme oran�n�n sanayi üre-
timindeki iyile�menin a��r da olsa du-
raksamadan ilerlemesi, gelecek için 
karamsarl�ktan uzak bir tablo çiziyor. 
Bu durum KOB�’leri oldukça umutlan-
d�rmaktad�r. KOB�’ler kriz ve s�k�nt�la-
r�n psikolojik a��rl���n� üstlerinden at�p 
yeni i� beklentileri içerisine girmi�ler-
dir.”
 Kriz süreci içerisinde ekonomik gi-
di�atta baz� olumsuzluklar, s�k�nt�lar ve 
daralmalar�n olabilece�ini belirten Öz-
genç, ekonomik kriz sonras�nda aç�kla-
nan bu rakam�, ekonomide iyile�menin 
bir gösterisi olarak gördü�ünü ifade 

etti. Türkiye’nin ilk çeyrekte OECD 
üyesi 36 ülke içinde yüksek büyüme 
oran�na ula�m�� olmas�n�n önemli bir 
ba�ar� oldu�una dikkat çekti.

Yat�r�mlar artarsa 
büyüme devam eder

 Özgenç; “Kamu sektörünün harcamala-
r�n� k�sarak, yat�r�mlar�n� art�rmas� halinde, 
büyümenin devam edece�ine inan�yoruz. 

Ekonomideki büyümenin, istihdama da 

olumlu yans�d��� i�sizlik rakamlar�ndaki 

dü�ü�ten anla��l�yor” dedi. Kamu harca-

malar�nda tasarrufa gidilerek kaynaklar�n 

reel sektöre ak�t�lmas� halinde yerli sana-

yinin daha da geli�ece�ini, dolay�s�yla it-

halat� azalt�p ihracat h�z�n�n art�r�lmas�n�n 

büyümeyi de tetikleyece�ini belirtti.

KOB�DER Genel Ba�kan� 
Nurettin Özgenç: 

Türkiye’nin Çin ile 
ba�aba� büyüme  

göstermesinin takdir 
edilmesi gerekti�ini 

vurgulad�

D�SK, KESK ve HAK-��’TEN ortak tav�r KOB�’ler için 500 milyon dolarl�k kredi

D�SK Genel Ba�kan� Süleyman 
Çelebi, sermayenin yaratt��� 
krizin bedelinin emekçilerin 

ödememesi gerekti�ini kaydederken, 
KESK Genel Ba�kan� Sami Evren, ka-
pitalizmin ne kadar çok sorun üretti�i-
ni ortaya ç�kt���n� söyledi. Hak-�� Ge-
nel Ba�kan Yard�mc�s� Mahmut Arslan 
ise, kapitalizm ve küreselle�menin 
zorluklar�na kar�� muhalif bir hareket 
oldu�unu dile getirdi.
 Avrupa Sosyal Forumu’nun 6’nc�s� 
Kültür Ba�kenti �stanbul’da yap�l�yor. 2 
y�lda bir yap�lan forum ilk kez AB üye-
si olmayan bir ülkede gerçekle�iyor.4 
Temmuz’da sona erecek forumda se-
miner, panel konserlerin yan� s�ra yü-
rüyü�ler de gerçekle�tirilecek. Foruma 
D�SK, KESK, HAK-�� ve TÜRK-�� 

de kat�l�yor. D�SK bir y�ld�r düzenle-
yici kurum olarak forumun aktörleri 
aras�nda yer al�yor. 
 D�SK Genel Ba�kan� Süleyman 
Çelebi, forumun en önemli boyu-
tunun sermayenin yaratt��� krizin 
bedelinin emekçilerin ödememesi 
oldu�unu kaydederken, KESK Ge-
nel Ba�kan� Sami Evren, sosyal fo-
rumun kapitalizmin ne kadar çok 
sorun üretti�ini ortaya ç�kard���n� 
söyledi. Hak-�� Genel Ba�kan Yar-
d�mc�s� Mahmut Arslan, sosyal fo-
rumun kapitalizme, küreselle�menin 
zorluklar�na kar�� muhalif bir hare-
ket oldu�unu dile getirdi. Arslan, 
forumun �stanbul’da olmas�n�n ken-
dileri ve i�çi hareketi için önemli ol-
du�unu vurgulad�.

Hazine Müste�arl���’ndan 
yap�lan yaz�l� aç�klamada, 
Türkiye Kalk�nma Bankas�, 

Ziraat Bankas� ve Türkiye Vak�� ar 
Bankas�’na “�kinci Küçük ve Orta 
Ölçekli ��letmeler(KOB�)’in Finans-
mana Eri�imi Projesi” için Dünya 
Bankas�’ndan,
  Hazine Geri Ödeme Garantisi al-
t�nda 500 milyon dolar� tutar�nda kre-
di sa�land��� bildirildi. Aç�klamada, 
söz konusu kredinin, 15 Haziran’da 
Dünya Bankas� �cra Direktörleri Ku-
rulu taraf�ndan onayland���, Kredi ve 

Garanti Anla�malar�n�n da bugün im-

zaland��� kaydedildi.

 Aç�klamada, “Kredi kapsam�n-

da, Kalk�nma Bankas�na 100 mil-

yon dolar�, Ziraat Bankas�’na ve 

Vak�fbank’a ise 200’er milyon dolar� 

tutar�nda krediyi KOB�’lere, yat�r�m 

ve i�letme sermayesi ile � nansal ki-

ralama ihtiyaçlar�n�n � nansman� için 

kulland�racaklard�r. Kredinin en az 

yüzde 25’i, kalk�nmada öncelikli yö-

relerde kulland�r�lacakt�r” denildi.

Dünya Bankas�’ndan “�kinci Küçük ve Orta Ölçekli ��letmeler 
(KOB�)’in milyon dolar tutar�nda kredi sa�land�. 
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Haz�r giyim ve konfeksiyon 
ihracatç�lar� Bursa’da Ha-
z�r Giyim ve Konfeksiyon 

�hracatç�lar� Birli�i Sektör Kurulu 
toplant�s�nda sektörün yol hari-
tas�n� çizdi. Sektör, 2023 y�l�nda 
60 milyar dolarl�k ihracat hedef-
lerken, 10 y�l içinde sektörde 1.5 
milyon ki�ilik istihdam yaratmay� 
planl�yor.

 Haz�r giyim ve konfeksiyon 
sektörünün gelecek yol haritas�-
n� belirlemek amac�yla Bursa’da, 
Uluda� Haz�r Giyim ve Konfek-
siyon �hracatç�lar� Birli�i, Denizli 
Tekstil ve Konfeksiyon �hracatç�-
lar� Birli�i (DETK�B), Ege Haz�r 

Giyim ve Konfeksiyon �hracatç�-
lar� Birli�i (EHK�B) ve �stanbul 
Tekstil ve Konfeksiyon �hracatç� 
Birlikleri (�HK�B) ba�kanlar� ve 
yönetim kurulu üyelerinin kat�l�-
m�yla, “Haz�r Giyim ve Konfek-
siyon �hracatç�lar� Birli�i Sektör 
Kurulu” toplant�s� gerçekle�tirildi.

  Uluda� Haz�r Giyim ve Kon-
feksiyon �hracatç�lar� Birli�i (UH-
K�B) Ba�kan� �enol �ankaya, 2023 
ihracat stratejisi kapsam�nda haz�r 
giyim ihracat�n� 60 milyar dolar 
seviyesine ç�karmak istediklerini 
belirterek, 10 y�l içinde sektörde 
1.5 milyon ki�ilik istihdam yarat-
may� planlad�klar�n� da aç�klad�.

Hedef 10 y�lda 1.5 milyonluk istihdam yaratmak

Müstakil Sanayici ve ��a-
damlar� Derne�i (MÜ-
S�AD) Genel Ba�kan� 

Ömer Cihad Vardan, MÜS�AD’�n 
yurtiçinde �ubeleri “MÜS�AD art�k 
kab�na s��m�yor” dedi.

 MÜS�AD’dan yap�lan aç�kla-
mada, MÜS�AD’�n 20’inci y�l�n�n 
bir dizi etkinlikle kutland��� bildi-
rildi. Aç�klamada, ABD’den sonra 
Almanya’n�n Baden Wurttermberg 
Eyaleti’nin ba�kenti Stuttgart’ta 
yeni irtibat noktas� aç�l���n�n dün 
gece gerçekle�tirildi�i belirtildi. 
Aç�klamaya göre MÜS�AD’�n 
Stuttgart’taki aç�l�� törenine Alman 
ve Türk i�adamlar�, STK üyeleri ve 
ticaret ate�elerinin bulundu�u yak-
la��k 150 ki�i kat�ld�. Stuttgart’�n 
Almanya’n�n en zengin �ehirlerden 
ve Türk i�adamlar�n�n en fazla ya-
�ad��� bölgelerden biri oldu�unu 
belirten MÜS�AD Ba�kan� Vardan, 
törende yapt��� konu�mada yeni 
irtibat noktalar� sayesinde i�adam-
lar�na yeni i� f�rsatlar� sunduklar�n� 
kaydetti. 

 MÜS�AD’�n geli�en, dünyaya 
aç�lan yüzünü aç�lan yeni irtibat 
noktalar� ile gösterdi�ini ifade eden 
Vardan, “Bu güzel geli�meler gös-
teriyor ki, art�k MÜS�AD kab�na 
s��m�yor. Neredeyse 2 ayda bir 
yeni bir olu�umu farkl� �ehirlerde, 

farkl� ülkelerde tamaml�yoruz. Bu 
teveccüh bize güç veriyor, ko�ma 
azmimizi geli�tiriyor” diye konu�tu. 

ABD’de ula�t�k 
s�ra Van’a geldi

 Geçen ay 70 ki�ilik bir MÜS�-
AD i� adam� heyetiyle Amerika 
Birle�ik Devletleri’nde MÜS�AD 
irtibat noktas�n� açt�klar�n� belirten 
Vardan, “ATCOM orada MÜS�AD 
ile birlikte gücünü gösterdi. 3 farkl� 
eyalette irtibat noktalar�n� harekete 
geçirdi. Onun akabinde Türkiye’ye 
döndük ve te�kilatlanma çal��malar� 
kapsam�nda odakland���m�z birkaç 
bölgemize e�ildik. Yo�un çal��ma-
lar�m�z neticesinde Van’da yeni bir 
�ube açma karar�n� yönetim kurulu-
muz ald�. Bu ay bitmeden Van’da 
31. �ubemizi nasip ise açm�� olaca-
��z.

 ��te bizi as�l güçlü k�lan, moti-
vasyonumuzu art�ran bu geli�meler 
oluyor. Bat�dan do�uya her noktada 
ayn� ortak de�erleri payla�t���m�z 
arkada�lar�m�zla h�zla büyüyor, 
aram�zdaki ili�kileri güçlendiriyor, 
i� imkanlar�m�z� geli�tiriyoruz. 
Böylece rekabetin k�yas�ya ya�an-
d��� bu ortamda, birbirimize destek 
ve yard�mc� oluyoruz” �eklinde ko-
nu�tu. 

 40’tan fazla ülkedeyiz

 Avrupa’n�n birçok yerin-
de temsilciliklerinin, ABD’de 
Ortado�u’da, Afrika’da,

 Orta Asya’da, Uzak Do�u’da ve 
Kuzey Afrika’n�n birçok yerinde 
40’�n üstünde

 ülkede irtibat noktalar�n�n bulun-
du�unu aktaran Vardan, “Böyle 
geni� yelpazeye

 sahip olarak uluslararas� faaliyet-
lerimizi yaymakta ve etkinli�ini  
artt�rmaktay�z. Almanya’da birlik-
te daha iyi günlere gelmek için el 
ele daha  çok çal��mal�y�z” dedi.  

1 milyon ki�iye 
istihdam sa�l�yoruz

Vardan, �öyle devam etti:

“Bugün büyük bir gururla ifade 
ediyoruz ki, üye say�m�z 3 bin 
200’ü asil, bin 800’ü de Genç 
MÜS�AD üyesi olmak üzere top-
lamda 5 bini geçti. Üyelerimizin 
sahip oldu�u � rma say�s� ise 15 
bin’e yakla�t�. Bu � rmalarla, ül-
kemizin ihracat�na, gayri sa�  yurt 
içi has�las�na yapt���m�z katk�la-
r�m�za ek olarak, ülke genelinde 
1 milyon civar�nda istihdam sa�-
lamay� ba�ard�k.” 

Vardan: “MÜS�AD kab�na s��m�yor”
MÜS�AD Genel Ba�kan� 

Ömer Cihad Vardan, 
MÜS�AD’�n yurtiçinde 

�ubeleri yurtd���nda 
ise temsilcilikleriyle 
global hamlelerini 

sürdürdü�ünü belirterek, 
“MÜS�AD art�k kab�na 

s��m�yor” dedi.

Bu aylarda insan geriye dönüp bakma ihtiyac� 
hissediyor. 

Örne�in sormak istiyorum; Ostimli olup da 
ta��nd���m�z yeni yönetim binam�z� hala görmeyen var m�?

Özelliklerini bilmeyen, bilip de çevresiyle payla�mayan 
var m�?

Nereden icap etti bu soruyu sormak?

Bu y�l ye�il binayla ilgili yo�un ilgi gördük, aralar�nda 
TBMM, Sanayi Bakanl���, çevresinden binayla ilgili duyum 
al�p tez çal��mas� için bilgi almaya gelen ara�t�rma gö-
revlileri, ilkö�retim ö�rencileri... gibi farkl� s�n�flarda say�s�z 
merakl�m�z oldu.

�n�a etti�imiz bina do�aya katk� sa�las�n diye dü�ünmü�-
tük, yaln�zca do�aya yans�mad� bu iyi dü�ünce, yay�ld� ve 
kurulu�lara-bireylere örnek oldu. �lkö�retim ö�rencilerinin 
temiz beyinlerinde minik damlac�klar olu�tu. Zaman� geldi-
�inde bu damlac�klar nehire dönü�ecek.

OST�M bu sosyal etkinli�i sürdürürken, ye�il bina 
çal��mas�n� anlatan filmin Ankara’daki ilkö�retim okullar�n-
da izletilmesi karar� al�nd�, seve seve onaylad�k bu teklifi. 
Buradan �unu ö�rendik; bir kurum fayda sa�lar �ekilde 
nefes al�yorsa, bu nefes kendi çabas�n�n d���nda pek çok 
ki�i ve kurulu� taraf�ndan etrafa ula��yor.

Ba�taki sorumun amac� buydu. OST�M, bölgesinin 
kalk�nmas�, bölgesinin ad�n�n daha çok haf�zada yer 
almas� için bir �eyler yap�yor. Yap�lan bir �eyler bölgemiz 
esnaflar�n�n deste�iyle çok daha anlaml� hale geliyor. Ör-
ne�in bu bina tüm bölgenin itibar binas�, bizimle birlikte 
sizler de misafirlerinize, ticari ortaklar�n�za binan�n teknik 
özelliklerini tan�tabilirsiniz. Hizmet veren tüm birimler sizin 
birimleriniz, fikir alabilir fikir verebilirsiniz. 

Bu y�l, �anl�urfa ve Hakkari’deki sanayi bölgelerinden 
i�leyen sistemimizle ilgili bilgi almaya gelen ekipler oldu. 
Var olan sistemin ayn�yla bu bölgelerde uygulanmas� için 
bilgi aktar�mlar� yap�yoruz. Gönüllü bilgi aktar�m� faaliyet-
leri topyekûn OST�M’in basamak yüksekli�ini art�r�yor. 
Ayn� �ekilde bölge modelini Kazakistan, Irak, M�s�r… gibi 
ülkelere aktar�yoruz. Tüm bunlar do�ru tan�t�m�n yan�nda, 
ard�m�zdaki do�ru üretim kabiliyetiyle vücut buluyor. ��te 
o yüzdendir ki Türkiye’nin ba�ka bir bölgesinden yedek 
parça ihtiyac� olan “bulsam bulsam OST�M’de bulurum” 
cümlesiyle Bölge Müdürlü�ümüze gelip üretici adresi 
sorguluyor.

Bizler hizmet veren olarak, bölgenin iç ve d�� ihtiyaç-
lar�n� do�ru gördükçe do�ru okudukça, bu ihtiyaçlara 
yönelik çözümler bulmaya odakl�y�z. ��te tam bu noktada 
esnaflar�m�z�n deste�ine ihtiyac�m�z var. Mü�teri �li�kileri 
Koordinatörlü�ü bu i� için var. Lütfen bize ula��n, ihti-
yaçlar�n�z�, ele�tirilerinizi, fikirlerinizi bizlerle payla��n. Sizleri 
daha net görebilmemize, okudu�umuzu daha iyi anlama-
m�za yard�mc� olun.

Buraday�z; 3855090*1221, www.ostim.org.tr 

Ya da çay ikram edecek kadar yak�nda, Bölge Müdürlü-
�ü binas�nday�z.

Gidenlere mutlu tatiller, kalanlara Ankara’da kalmaya 
de�er günler olsun…

ÇOK OKUMALIÇOK OKUMALI

Kesin �nançl�lar, Eric HOFFER; Plato Film Yay�nlar�Kesin �nançl�lar, Eric HOFFER; Plato Film Yay�nlar�

Kesin inançl� kendi siyasi, dini, felsefi inanc�n�n mut-
lak gerçek oldu�una, bunu ba�kalar�na zorla uygulamak 
gerekti�ine ba�nazca inan�r. Hiç �üphesi hatta merak� bile 
yoktur.

Il�ml�l�k baz�lar� için bir tehdittir. Dü�man ise bir ihtiyaçt�r.

Bu kitab� okuduktan sonra görü�lerinize taban tabana z�t 
fikirlere sahip ki�ilere dahi sempatiyle bakt���n�z� görecek-
siniz.

Arzu AKAY

arzu.akay@
ostim

.com
.tr

Devre sonu 
muhasebesi
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Türk Sanayici ve ��adamlar� 
Derne�i (TÜS�AD) ve Dev-
rimci ��çi Sendikalar� çal��ma 

yapabilecekleri konusunda � kir birli-
�ine vard�. 

 D�SK Ba�kan� Süleyman Çelebi 
beraberindeki heyetle, TÜS�AD Ba�-
kan� Ümit Boyner’i ziyaret etti. Bas�-
na kapal� yap�lan ve yakla��k bir saat 
süren görü�menin ard�ndan Boyner ve 
Çelebi ortak bir aç�klama yapt�. 

 Boyner, iki kurum olarak 
Türkiye’nin ileri gitmesi, istihdam 
oran�n�n art�r�lmas� ve demokratik-
le�mesi konusunda görü� birli�i içe-
risinde olduklar�n� aç�klayarak �unlar� 
kaydetti: 

 ”Bu anlamda birlikte çal��ma alan-
lar�m�z söz konusu. D�SK’le toplam 
dört noktada birle�iyoruz. Bunlardan 
ilki Türkiye’de temsil adaleti fazla, 
uzla�maya dayanan yeni bir anayasa-
n�n yap�lmas�d�r. Ayr�ca siyasi parti-
leri seçime giderken vizyon koymaya 
davet etmektir. Bu anlamda sa�l�kl� 
bir uzla�ma zemini arzu ediyoruz. Te-
rör bir di�er konumuz. Terörden ar�n-
m�� bir söylem istiyoruz. Güneydo�u 
Anadolu’da bu konuda farkl� sivil 

toplum örgütleriyle ortak bir çal��ma 
yapma konusunda � kir birli�ine var-
d�k. D�SK emekçileri temsil ediyor. 
�stihdam hususunda i�birli�ine gide-
ce�iz. Bu noktada bir mutabakat içeri-
sindeyiz. Bu minvalde i�sizlikle ilgili 
istihdam�n artt�r�lmas�na ili�kin çal��-
malar yapaca��z. Bölgesel kalk�nma 
ve bölgesel geli�mi�lik gibi sorunlarda 
birlikte çal��ma noktas�nda � kir birli-
�ine vard�k.”

TÜS�AD ve D�SK i�sizli�e 
kar�� i�birli�ine gidecek

Ankara sa�l�kta inovasyon hareketi (�NOVA) 
Ankara �çin “Sa�l�kl�” Bir 

Sektörel Kalk�nma Projesi 
�çin tara� ar Ostim’de bir 

araya geldi. 

Ankara’n�n sa�l�k sektöründe re-
kabetçili�inin artt�r�lmas� ve bu 
sektörde ulusal odak olmas� ko-

nusunda ortaya ç�kan dü�ünceler, OST�M 
Medikal Sanayi Kümelenmesi ev sahipli-
�inde gerçekle�tirilen “�NOVA Bilgilen-
dirme ve isti�are Toplant�s�”yla görü� bir-
li�ine ve eylem plan�na dönü�türüldü. 
 OST�M Medikal Kümelenmesi ile 
birlikte �zmir (�NOV�Z), �stanbul (�NO-
V�ST) ve Eski�ehir’de (�NOVESK) de 
sa�l�k sektöründeki çal��malara destek 
veren Drexel Üniversitesi Biyomedikal 
Bölümü Kurucu Ba�kan� Prof. Dr. Banu 
Onaral’�n  yönetiminde gerçekle�tirilen 
toplant�da Gazi,  ODTÜ, Hacettepe, Bil-
kent, Fatih, �TÜ, At�l�m, Ba�kent ve An-
kara Üniversiteleri temsilcilerinin yan� s�ra 
OST�M Medikal � rma temsilcileri, SE�S, 
KOSGEB,TTGV,ESBA� ve medya tem-
silcileri yer ald�lar. 
 Prof. Dr. Banu Onaral’�n yakla��k 2 
y�ld�r sa�l�k sektörü temsilcileri ve üni-
versitelerle yap�lan payla��mlarda bölgesel 
çal��malar�n yan� s�ra özellikle Ankara’da 
sa�l�k kümelenmesinin odak olarak ön 
plana ç�kt���n� ve bu konuda yap�lacak 
at�l�mlar�n ülkemizin kalk�nmas�nda re-
kabetçi bir ad�m olaca��n� belirten aç�l�� 

konu�mas�n�n ard�ndan, “Bili�im Vadisi” 
projesinin önderli�ini yapan Prof. Dr. At-
tila D�KBA�  söz ald� ve “Ulusal Sektörel 
Yap�lanma ve ��birli�inde Odak – Öbek” 
kavramlar� üzerine modeller ve ülkemiz 
için uygulanabilecek  çözüm önerilerinden 
bahsetti.
 Prof. Dr. Banu Onaral Konu�mas�nda, 
yörenin yenilikçili�e inanmas�n�n temel  
dayanak oldu�u, sa�l�k alan�ndaki tüm ku-
rum ve kurulu�lar�n yenilikçili�e inanmas� 
gereklili�ini vurgulad�. Bunun yan�nda 
yenilikçilik hareketinin siyasi otoritelerce 
kabulünün önemli oldu�unu belirtti Sa�l�k 
sistemleri alan�nda faaliyet gösteren ku-
rum, kurulu� ve üniversitelerinde birlikte 
hareket etme becerisi kazanmas�n�n  avan-
taj sa�layaca�� konusu ise önemli f�rsatlar 
aras�nda yer ald�.
Bilgi sunumlar�n�n ard�ndan sa�l�kta ino-
vasyon hareketi konusunda dü�üncelerini   
bildiren tüm temsilciler, “Ankara Sa�l�k 
Hareketi- �NOVA” n�n ba�lat�lmas� için 
görü� birli�ine vard�lar. �NOVA için, ön-
celikle, Kas�m ay�nda tara� ar� bir araya ge-

tiren ve i� plan�n�n altyap�s�n� olu�turacak 
bir arama toplant�s� gerçekle�tirilmesine , 
TTGV temsilcisi Mahmut Kiper Ba�kan-
l���nda bir düzenleme komitesi olu�turul-
mas�na karar verildi. 

YOL HAR�TASI �Ç�N 
BAZI GÖRÜ�LER

• Yerli üretimin gücünün ve yapabilirli�i-
nin konunun tüm tara� ar�na sistematik bir 
biçimde anlat�larak fark�ndal�k olu�turul-
mas�
• Halen üniversitelerde var olan ve sek-
törle bulu�tu�unda h�zl� bir �ekilde ürüne 
dönü�ecek ya da ürün standartlar�n� geli�-
tirecek projelerin öncelikli olarak üretime 
aktar�lmas�.
• GATA bünyesinde görev alan son kulla-
n�c� olan doktorlar ile birlikte Ar&Ge pro-
jelerinin geli�tirilmesi ve halen eksik olan 
Üretici-Son kullan�c� diyalo�unun sa�lan-
mas�.
• Ortak web portal� haz�rlanmas�, Proje 
pazar� etkinliklerinin düzenlenmesi,

• Medikal alanda destek verecek risk ser-
mayesi  gruplar�n�n uygun giri�imcilerle  
daha çok bir araya gelmesinin sa�lanmas�.
• Ürün geli�tirme s�ras�nda olu�an ihtiyaç 
analizlerinin h�zl� ve do�ru  yap�labilmesi 
için destek mekanizmalar�n�n kurulmas�.
• Ülkemiz içindeki farkl� bölgelerde olu�an 
sa�l�kta yenilikçilik merkezlerinin birbirleri 
ile ortak çal��malar yürüterek verimlili�in 
art�r�lmas�.
• Ö�retim üyelerimiz ile üreticilerimizin 
bulu�turulmas�.
• K�sa-orta ve uzun vadede yap�lmas� ge-
rekenler belirlenmeli.
• T�bbi cihazlarla ilgili yar��malar yap�la-
rak, geli�tirilen ürünler piyasa ile bulu�tu-
rulmal�.
• Uzun vadede teknolojiye ula��lacak pro-
jeler gerçekle�tirilerek, katma de�eri daha 
yüksek ürünler üretilmeli.
• Geçmi� deneyim ve tecrübelerden yarar-
lan�lmal�.
• Ana al�c�n�n devlet olmas�, yerli üretici 
için avantaja çevrilmeli.
• Deney, test, serti� kasyon ve kalibras-
yonda yurt d���ndan al�nan hizmetlerin yerli 
imkanlarla yap�labilir hale gelmesi için bir-
likte lobi çal��malar� yürütülmeli.
• Sa�l�kla ilgili tüm tara� ar bir araya ge-
lerek DPT ve di�er destek mekanizmalar� 
arac�l���yla mükemmeliyet merkezi gibi alt 
yap� projeleri gerçekle�tirilmeli. 
 �NOVA projesi; 8-9 kas�m tarihlerinde 
gerçekle�tirilecek arama toplant�s� ve i� pla-
n�n�n ard�ndan di�er bölgelerdeki sa�l�k ha-
reketleriyle de ili�kilendirilerek, Ankara 
Kalk�nma Ajans�na bölgesel kalk�nma 
projesi olarak sunulacak. 
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Toplant�ya ev sahipli�i yapan 
Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Orhan Ayd�n ve kurulu� çal��-

malar�n� yürüten Ostim Vakf� Genel 
Sekreteri Gülnaz Karaosmano�lu, 
kümeleri temsilen: Ebiltem-Inoviz 
Sa�l�k Kümelenmesi Giri�imi-Serdar 
Temel, Esba� (Havac�l�k Ve Uzay 
Kümelenmesi.)-Ayhan �zmirli, Deniz-
li Kümelenmelerini temsilen Pamuk-
kale Üniv-Halil Kumsar, Denizli Tic. 
Borsas�-�brahim Tefenlili, Denizli 
Vali Yard�mc�s�-H.�brahim Ertekin, 
Ad�yaman Tekstil Kümelenmesi-�smet 
Nedim Aç�kgöz, Eski�ehir Seramik 
Kümelenmesi-Evrim Erk�l�ç, Bodrum 
Yat Kümesi-Habibe Kayal�, Konya 
Otomotiv -Muhittin Kora�, URAK-
Ayça Cangel, Ostim Savunma-Mithat 
Ertu�- Bar�� Cihan Ba�er, Ostim �� Ve 
�n�aat Kümelenmesi- Ziya Burhanet-
tin Güvenç- Levent Kandiller-Bülent 
Çil, Ostim Medikal Sanayi- Kayhan 
Kayan-O�uz Ünal, Ostim Yenilenebi-
lir Enerji Ve Çev.Tek.- Y�ld�r�m Ata-
seven- P�nar Yalman kat�ld�.  
 AK�P organlar� �cra Kurulu, Yürüt-
me Kurulu, Dan��ma Kurulundan olu-

�urken, ba�kan, ba�kan yard�mc�lar� ve 
e� sekreterlik olu�turuldu. Buna göre 
birinci dönem platform ba�kanl���na 
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, Ba�-
kan Yard�mc�l�klar�na Muhittin Kora� 
(Konya), �brahim Tefenli (Denizli) se-
çildiler. E� Sekreterliklere �se Levent 
Kandiller ile Evrim Erk�l�ç getirildi. 
 AK�P temel amaç olarak; Türkiyede 
kurulmu� ya da kuralacak tüm kümeler 
aras� i�birli�ini bilgi ve deneyim pay-
la��m� ile kümelenme kavram�n� ulusal 
boyutta yerel kalk�nma modeli olarak 
duyurmak, merkezi ve yerel otarite-
lerle, üniversitelerle ili�ki geli�tirmek, 
yeni kümelenmeleri te�vik etmek �ek-
linde belirledi. AK�P ayr�ca kümele-
rin yararlanacaklar� ortak projeler, i� 
otakl�klar� ve organizaszyonlar olu�-
turacak, AK�P’in varl���n� uluslararas� 
platformlara ta��yacak. 
 Platform organizasyonu AK�P Kon-
seyi, do�al payda�lar, kurucu yönetim 
kurulu, icra kurulu, dan��ma kurulu, 
çal��ma tak�mlar� ve küme liderleri 
gibi komiteler ve profesyonellerden 
olu�acak.   
 AK�P Kurucu toplant�s�n�n ikinci bölü-

münde kurucu küme temsilcileri bölgesel 
kalk�nma ve kümelenmelerle ilgili kurum ve 
kurulu�larla bir araya geldi. DPT Müste�ar 
Yard�mc�s� Ahmet Yaman’�n yönetiminde 
gerçekle�en oturumda Sanayi ve Ticaret Ba-
kanl���, KOSGEB, TTGV, TOBB, URAK, 
TÜB�TAK, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi 
Temsilcileri AK�P’le ilgili dü�ünce,öneri ve 
muhtemel i�birli�i imkanlar� konusundaki 
görü�lerini payla�t�lar. 
 DPT Müste�ar Yard�mc�s� Ahmet Ya-
man; Kalk�nma ajanslar� ve  KOSGEB üze-
rinden verilecek olan desteklerin gündeme 
geldi�i bir dönemde AK�P’in  i�birli�i ve 
verimlili�i art�racak , memnuniyet verici bir 
olu�um oldu�unu belirtirken, DPT uzmanla-
r� “Küme Yöneti�im Modeli” sunumlar�yla 
kamunun bölgesel kalk�nma ve kümelenme 
politikas� konusundaki yakla��m�n� anlatt�-
lar. 
Sanayi Bakanl��� Temsilcisi Aysun Memi-
�o�lu konuyla ilgili çal��malar hakk�nda bilgi 
vererek, DPT ile i�birli�i içinde yürüttükleri 
“Küme Giri�imleri Analizi”nin AK�P alt ya-
p�s� içinde önemli bir veri olu�turabilece�ini 

belirtti. 
 KOSGEB Ba�kan Yard�mc�s� Hü-
seyin Tüysüz, önmüzdeki dönemde 
her ilde bir KOSGEB temsilcili�i ku-
rulaca��n� ve kalk�nma ajanslar� ile ya-
p�lan i�birli�i anla�mas� çerçevesinde 
bölgesel kalk�nma desteklerinin KOS-
GEB kanal�yla gerçekle�tirilece�ini, 
AK�P faaliyetlerinin bu sistem içinde 
oldukça anlaml� bir yere oturdu�unu 
belirtti. 
ODTÜ ve Ankara Üniversitesi zaten 

içinde yer almakta olduklar� kümelenme ça-
l��malar�n�n ulusal payla��ma dönü�mesinden 
duyduklar� memnuniyeti ifade ederken, AK�P 
vas�tas�yla üniversitelerin bölgesel kalk�nma-
daki rolünün belirginle�ece�ini vurgulad�lar.
 TTGV temsilcileri ise paltformun çal��ma-
lar�nda fark�ndal�k, kavramsalla�t�rma ve bilgi 
ak��� kanallar�n�n ak�lc� ve sistematik bir biçim-
de olu�turulmas�n�n önemine dikkat çektiler. 
 Toplant� AK�P’in ulusal kalk�nmada önem-
li bir rol oynayaca��na dair iyi dilek ve temen-
nilerle sona erdi. 

Anadolu Kümeleri Birikimlerini Payla��yor 

Ulusal ��birli�i AK�P’le güçleniyor
3 haziran US�MP 2010 

kongresinde Anadolu 

Kümeleri ��birli�i Platformu 

(AK�P) protokolünü imzalayan 

Anadolu kümeleri kurucu  

toplant�s�n� OST�M’de 

gerçekle�tirdi. Küme 

temsilcileri kurucu toplant�da 

temel olu�um birimlerini, 

amaç ve hede� erini, yönetim 

organlar�n� ve görev sürelerini 

belirlediler. 

AK�P AMACI

  Bölgesel kalk�nma modeli olan  Kü-
melenme çal��malar� hakk�nda fark�ndal�k 
yaratmak, Türkiye’de yayg�nla�t�rmak ve 
geli�tirmek. Merkezi, yerel otoriteler ve üni-
versiteler ile ili�kilerin geli�tirilmesini sa�la-
mak. 

  Kümeler ve küme giri�imleri aras�nda ko-
ordinasyonu sa�lamak,  bilgi ve deneyimle-
rini payla�mak ve yeni kümelerin geli�mele-
rine te�vik etmek ve destek olmak. Kümeler 
aras� i�birliklerini, i� ortakl�klar�n� art�rmak 
ve ortak projeleri geli�tirmek, sunmak ve yü-
rütmek.

  Uluslararas� i�birli�i  a� ve platformlar�n-
da etkin yer almak ve kümelerin uluslararas� 
tan�t�m�n� yaparak küresel de�er ve tedarik 
zincirlerine eklenmesini sa�lamak.

  Ulusal kümelenme politikas� ile destek 
modellerinin geli�tirilmesi ve uygulanmas�-
na katk� vermek. 
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Vali Yüksel, “En çok ben ko�aca��m”

Ankara Ticaret Odas� Temmuz ay� 
meclis toplant�s�na kat�lan Anka-
ra Valisi Alaaddin Yüksel burada 

yapt��� konu�mas�nda yerel yönetimlerde 
önemli bir destek unsuru olan Kalk�nma 
Ajans�’n�n bir an önce faaliyete geçmesi 
için çal��ma yürüttüklerini kaydetti.
 Yüksel, �l Özel �daresi’nde bir kat�n 
tahsis edildi�i Kalk�nma Ajans�’n�n yö-
netim kurulu ile genel sekreterinin geçen 

hafta atand���n� ifade etti. Yüksel, “Kal-
k�nma Ajans� uygulamas�n� k�sa sürede 
Ankara’n�n tamam�na yayaca��z. Bütün il-
çelerde kalk�nma destek o� sleri kuraca��z. 
��adamlar�m�zla o o� slerde bulu�up, Avru-
pa projeleri dahil, projeler gerçekle�tirmek 
için çal��malar yürütece�iz” dedi. 

Ankara turizm ve tan�tma konseyi

 Ankara’da bir turizm ve tan�tma konse-
yi kurulmas� için çal��malar yürütüldü�ünü 
bilgisini veren Yüksel, Ankara’n�n kongre 
ve sa�l�k turizmi konusunda geli�tirilmesi 
gerekti�ini vurgulad�. Yüksel, K�z�lcaha-
mam�yla, Aya��yla, Haymanas�yla bu kadar 
büyük bir zenginli�e sahip olan Ankara’da 
sa�l�k turizminin bir kenara itilmesinin 
kabul edilemeyece�ine dikkat çekerek, 
“Ankara’ya Esenbo�a Havaalan�ndan giri� 
yapan turist say�s� y�lda yakla��k 400 bin. 
Bu rakam, güneydeki bir �ehrimizin a�us-
tos ay�nda 4 günde ald��� turist say�s�d�r. Bu 

say�y� bir y�l sona 1.5 milyona, sonraki y�l 
2.5 milyona daha sonraki y�llarda 5 milyo-
na ç�karabilmeliyiz. Ankara’n�n bunun için 
potansiyeli var” ifadesini kulland�. 

Sahada en çok ko�an 
oyuncu olaca��m

 Dünyan�n her yerinde vatanda�la-
r�n “aç�k ve hesap verebilir bir devlet” 
istedi�ine dikkat çeken Yüksel, ken-
disinin de çal��malar�n� bu anlay��la 
yürütece�ini, tüm çal��malar� s�ras�n-
da toplumun her kesimiyle görü� al��-
veri�inde ve i�birli�inde bulunaca��n� 
kaydetti. Aç�k, adil, samimi ve e�itlik 
üzerine kurulu bir hizmet anlay���yla 
çal��malar�n� sürdürece�ini belirten 
Yüksel, “Ben Ankara tak�m�n�n içe-
risinde görev ald���m� biliyorum. Ha-
kemin maç� bitiri� düdü�üne kadar da 
sahada en çok ko�an oyunculardan biri 
olaca��m. Ben benden öncekilerden 

daha çok ko�maya kararl�y�m, benden 
sonrakiler de benden daha çok ko�ma-
l�. Ben bir bayrak ald�m, bayra�� adam 
gibi ta��yaca��m” dedi. 

“Ankara 1 y�lda �ahlanacak”

 ATO Ba�kan� Sinan Aygün ise, Vali 
Yüksel’in konu�mas�na at�fta bulunarak, 
“�� alemi olarak bizim helvay� yapacak unu-
muz, ya��m�z �ekerimiz var. Eksi�imiz olan 
moralde bizlere verdi” dedi. Aygün, Vali 
Yüksel’in bahsetti�i projelerle Ankara’n�n 
bir y�lda �ahlanaca��n� kaydetti. Aygün, �öy-
le devam etti: 
 “Tak�m kaptan� ko�arsa, oyuncular daha 
da çok ko�ar. Hepimiz Ankara tak�m�n-
day�z.  Daha çok ko�mak için elimizden 
ne geliyorsa yapaca��z, hem de biz de 
ko�turup bol bol goller ataca��z. Bu �evk, 
azim ve kararl�l�kla Ankara’n�n �ampiyon 
olmas� kaç�n�lmazd�r.”

Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, “Ben Ankara tak�m�n�n içerisinde görev ald���m� biliyorum. Hakemin maç� bitiri� düdü�üne 
kadar da sahada en çok ko�an oyunculardan biri olaca��m. Ben benden öncekilerden daha çok ko�maya kararl�y�m” dedi.

Kalk�nma Ajans� Genel Sekreterli�ine  Doç. Dr. As�l Balc� getirildi
Ankara’n�n kalk�nmas� için  

kurulan Ankara Kalk�nma 
Ajans�’na, genel sekreter ata-

mas� yap�ld�. Selçuk Üniversitesi �kti-
sadi �dari Bilimler Fakültesi Ö�retim 
Görevlisi Doç. Dr. As�l Balc�, Ankara 
Kalk�nma Ajans� Genel Sekreterli�i’ne 

getirildi. Bakanlar Kurulu Karar� ile 
kurulan kamu, özel ve sivil toplum 
kurulu�lar�ndan olu�an Kalk�nma 
Ajanslar�, ulusal ihtiyaçlar� ve kalk�n-
ma amaçl� yerel örgütlenme taleplerini 
dikkate alarak faaliyet gösteriyor. Bu 
ajanslar Türkiye’nin siyasi, idari, sos-

yal ve ekonomik ko�ullar� ile dünya 
tecrübesi ve AB üyeli�i perspekti� ni 
gözeten, Türkiye’ye özgü olu�turul-
mu� bir model özelli�ine sahip. An-
kara Kalk�nma Ajans�, Ankara için 
haz�rlanan proje ve faaliyetlere hibe ve 
destek verecek.

Türkiye’de para geçmeyen ve takas 
usulü al��veri� gerçekle�tiren Takas 
Depo için y�lsonuna kadar 30 bayi-

lik verilecek. Sermaye s�k�nt�s� çeken �ir-
ketlere mal de�i�imiyle sat�� yapan Takas 
Depo’da ma�aza say�s�n� art�racaklar�n� ve 
paras�z al��veri�i Anadolu’ya yayacaklar�n� 
aç�klayan Sistem Barter Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Orhan Besle, “�n�aattan tekstile, i� 
makinelerinden elektroni�e kadar ürün ve 
hizmetlerin bulundu�u ma�azalar�m�z için 
y�lsonuna kadar 30 bayilik vermeyi hedef-
liyoruz” dedi. Besle, ilk bayiyi Ankara’ya 
açt�klar�n�, bununla birlikte �zmir, Kayseri 
ve Gaziantep illerinde de Takas Depo’yu 
yay�nla�t�rmak istediklerini bildirdi.

Emlakç� da avukat’ 
da bayi olabilir

“�nsanlara kazanç garantili bayilik imkan� 
sunuyoruz” diyen Besle, “Bayimiz olmak 
isteyenlere teknik altyap�, e�itim, sistem 
yaz�l�m� ve ürün gibi destekler sunuyoruz. 
Bayilere kazanç elde edememeleri halinde 

yapt�klar� yat�r�m� iade garantisi veriyoruz. 
Bugüne kadar yap�lmam�� bir i� modeli. Bu-
rada amac�m�z bayilerimize güven vermek-
tir. Emlakç�, mali mü�avir, sigorta acentesi, 
esnaf, i� adamlar�, avukat, ö�renci gibi çok 
geni� bir kesim Takas ma�azalar�n bayisi 
olabilir. Takas ma�aza bayili�i, ek i� olarak 
da yap�labilir. Sa�lanan her mal takas� için 
�ubeye yüzde 50 kar pay� veriyoruz” diye 
konu�tu.

Sermaye s�k�nt�s� çeken 
KOB�’lerin ihtiyaçlar�-
n� takasla temin edecek

Takas edilen mal�n de�erini belirlemek 
için bayilere ekspertiz hizmeti de sun-
duklar� bilgisini veren Besle, “Al�nan 
mal kar��l���nda �stanbul’daki takas ma-
�azadan, mal alma imkan� sunuyoruz. 
�u an Ankara ve Bursa’ya bayilik ver-
dik. Hede� miz Sermaye s�k�nt�s� çeken 
KOB�’lerin ihtiyaçlar�n� takas usulüyle 
temin etmek” �eklinde konu�tu. 

Bu�day, m�s�r, patates 
verip, 9 traktör ald�lar

 Bu sistemde, tekstil, in�aat, g�da, otel, 
okul, dershane gibi ihtiyaç duyabilece�i 
her türlü ürün ve hizmetin yer ald���n� vur-
gulayan Besle, �unlar� kaydetti:

 “Örne�in Do�u Anadolu’da bir çiftçi 
inek, koyun ya da bu�day verip kar��l�-
��nda ihtiyac� olan traktörü veya gübreyi 
alabiliyor. Manisa’da çiftçilerin ellerinde-
ki fazla bu�day, patates ve m�s�r� vererek 
kar��l���nda traktör ald�. Bu �ekilde 9 trak-
tör satt�k. Bir ba�kas� evinde kullanmad��� 

üç tane çelik kap�y� getirip kar��l���nda e�i 
ve k�z� için Güzellik salonu hizmeti ald�. 
Ayn� �ekilde kuma� verip kar��l���nda saf 
kan Arap ve Kanada at� alanlar var. Bu za-
mana kadar 20 civar�nda at satt�k. Turistik 
tesislerin ve e�lence mekanlar� atlar�m�za 
büyük ilgi gösteriyor. Takas depolar�n 
Merkez Bankas�’n�n alt�n rezervleri gibi 
çal���yor. Barter çeklerimizi kullanan in-
sanlar  ellerindeki çekin kar��l���n� ma�a-
zada bulacak. Bu sayede insanlar birbirine  
olan borçlar�n� bu çekler arac�l���yla öde-
yebilecek. Barter çekimizi para gibi  kulla-
nabilecekler.”

Para geçmeyen ma�azalar 30 bayii ar�yor
Türkiye’de para geçmeyen ve takas usulü al��veri� gerçekle�tiren 
Takas Depo  için y�l sonuna kadar 30 bayilik verilecek.
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Ostim OSB yöneti-
mi OSB Yasas�nda yap�lan düzen-
lemenin aç�kça görülen bir eksikli�i 

gidermeye ve temsilde adaleti sa�lamaya 
yönelik oldu�unu bildirdi.
 Aç�klamada “�lgili bakanl�k yasa de�i�ik-

li�ine ili�kin gerekçeleri aç�klam��t�r. Ostim 
yönetimi olarak biz bölgemizdeki tüm sitele-
ri kucaklayan, onlar�n üretim iklimini OSB 
kanunu çerçevesinde iyile�tirmeye çal��an 
yönetim anlay���m�z� sürdürmekteyiz. OSB 
yasas�ndaki de�i�iklik ile yakla��k 5 bin 

KOBi’nin üretim yapt��� Ostim’de üyeleri-
mize ve tüm esnaf�m�za yönelik verece�imiz 
hizmetler artarak devam edecektir”  
 Yönetimden yap�lan aç�klamada “Sanayi 
ve Ticaret Bakanl���’n�n ilgili Genel Müdür-
lü�üne müracaat edilerek Ostim OSB yöne-

timi 24.06.2010 tarih ve 360 say�l� karar� ile 
yürürlükte olan kanunun emredici hükmü 
gere�i genel kurul karar� alm��; genel kurul 
sürecini ba�latm��t�r. Karar gere�ince Ostim 
OSB’nin genel kurulu 30 Eylül 2010 tarihin-
de yap�lacakt�r” denildi.

MADDE 16 – 12/4/2000 tarihli ve 4562 
say�l� Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu-
nun 25 inci maddesinin ikinci f�kras� a�a-
��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.
“Bölgede kurulacak tüm i�letmelerin 
2/3’ünün yap� kullanma izni almas� ve 
bunlar�n da en az yar�s�n�n üretime geçti-
�ini i�yeri açma belgesi ile belgelemeleri 
halinde, kat�l�mc�lar veya temsilcilerinin 
müte�ebbis heyet üyeleri ile birlikte en geç 
alt� ay içinde yapacaklar� ilk genel kurul 
toplant�s�nda müte�ebbis heyet, yönetim 
kurulu ve denetim kurulunun görevi sona 
erer.”
 MADDE 17 – 4562 say�l� Kanunun ge-
çici 5 inci maddesi a�a��daki �ekilde de-
�i�tirilmi�tir.

 “GEÇ�C� MADDE 5 – Bu Kanunun 
yürürlü�e girmesinden önce kurulmu� 
olan küçük sanayi sitelerinden olu�an or-
ganize küçük sanayi bölgeleri içinde bulu-
nan küçük sanayi sitesi yap� kooperati� eri, 
toplu i�yeri yap� kooperati� eri, i�letme ko-
operati� eri, site yönetimleri, imar plan�n-
da yer alan ve her birinde bir i�letmenin 
yer alaca�� en az 3000 m² veya yönetme-
lik ile belirlenecek büyüklükteki müstakil 
sanayi parsel sahipleri ile 3000 m²’den 
küçük sanayi parseli �eklinde yer alm�� en 
az 50 parsel malikinin yukar�da belirtilen 
�ekilde örgütlenmesi halinde, bu Kanunun 
uygulanmas�nda bir kat�l�mc� olarak genel 
kurulda temsil edilir. Aksi takdirde bu �e-
kilde örgütlenmeyenler, temsil haklar�n-

dan feragat etmi� kabul edilir. 
  Kat�l�mc�lar genel kurulda bir temsilci 
ile temsil edilir. Ancak tek bir kooperatif 
alan�, içinde  bulundu�u  OSB alan�n�n 
% 60’�n� geçmesi halinde; bu OSB’deki  
kat�l�mc�lar�n  genel kurul temsilcileri, her 
100 üyesi için bir ki�i olarak tespit edilir. 
Temsilciler, site yönetimleri ile koopera-
ti� erin yetkili organlar� taraf�ndan seçilir. 
Toplam temsilci say�s�n�n OSB organla-
r�n� olu�turmaya yetmemesi durumunda, 
Bakanl�k taraf�ndan belirlenecek temsilci 
say�s�n�n katlar� oran�nda art�r�lm�� temsil-
ci ile temsil olunur.
 Küçük sanayi sitelerinden olu�an orga-
nize sanayi bölgeleri, ola�an genel kurul 
toplant�lar�n� her y�l�n ilk alt� ay� içerisin-

de yapmak zorundad�r. Organize Sanayi 
Bölgesi; kat�l�mc�lar�n ödemesi gereken 
arsa ve alt yap� kat�l�m paylar�, su, elekt-
rik, do�algaz, ar�tma tesisi vb. tüketim 
bedelleri, i�letme ve yönetim aidatlar� ve 
bunlar�n gecikme cezalar�n� kooperatif ve/
veya site yönetimlerinden, kat�l�mc�lar�n 
aczi veya organ olu�turamamas� nedeniy-
le tahsil edemedi�i hallerde ise, alaca�� 
hizmetin kullan�m oranlar�na göre i� yeri 
sahiplerinden talep ve tahsil eder. Küçük 
sanayi sitelerinden olu�an organize sanayi 
bölgelerinde temsilciler, ilk genel kurulu 
yapmak ve organlar� seçmek üzere Kanu-
nun yay�m� tarihinden itibaren en geç alt� 
ay içinde Bakanl�k gözetiminde toplan�r.”

OSB’nin Genel Kurulu 30 Eylül’de yap�lacak

KANUN 19 Haziran 2010 CUMARTES� Resmî Gazete Say� : 27616

OST�M OSB Yönetim Kurulu, bir süre önce OSB Yasas�nda yap�lan de�i�iklik gerekçesiyle Sanayi Ve Ticaret 

Bakanl���n�n inisiyati�  ile ertelenen OST�M OSB genel kurulu 30 Eylül 2010 tarihinde yap�lacak.

Türkiye, terörle mücadelede ha-
yati öneme sahip insans�z hava 
araçlar�n�n üretiminde büyük 

bir ad�m att�. 180 Türk mühendis ta-
raf�ndan üretilen Türkiye’nin ilk milli 
insans�z hava arac� Anka, montaj� ta-
mamlanarak uçu�a haz�r hale getirildi. 
 TAI’nin üretti�i Anka, geçen hafta 
ilk kez kamuoyuna tan�t�ld�. 
 Anka’n�n hangardan ç�k�� törenine 
Milli Savunma Bakan� Vecdi Gönül, 
Genelkurmay Ba�kan� Orgeneral �l-
ker Ba�bu� ve kuvvet komutanlar�n�n 
tamam� kat�ld�. Montaj� tamamla-
nan Anka, yo�un test programlar�n�n 
ard�ndan 2012 y�l�nda Türk Silahl� 
Kuvvetleri’nin envanterine girecek. 
Toplam 10 adet Anka’n�n da envantere 
girmesiyle TSK’n�n elindeki operatif 
insans�z hava arac� say�s� 20’ye yükse-
lecek. 
 24 saat havada kalabilen Anka, 

birçok özelli�i bak�m�ndan �srail’den 
sat�n al�nan Heronlara fark at�yor. 
Heronlar 30 bin feet yükseklikte 185 
kilogram faydal� yük ta��rken Anka, 
ayn� irtifada 200 kilogram�n üzerin-
de yük alabilecek. Heronlardan daha 
h�zl� uçan Anka, bu özelli�iyle 24 saat 
içinde daha fazla alan� tarayabilecek. 
Bulut arkas�ndan da ke�if ve gözet-
leme yapabilen Anka, her türlü hava 
ko�ulunda ini� ve kalk�� yapabiliyor. 
Kemal Atatürk’ün imzas�n� ta��yan 
Anka’n�n yer sistemleri de son tekno-
lojiyle donat�ld�.

Bir y�l içinde yerli
motor tak�lacak

 SAVUNMA Sanayii Müste�ar� Mu-
rad Bayar, Türk �nsans�z Hava Arac� 
Anka’n�n, ilk uçu�unu eylül ay�nda ger-
çekle�tirece�ini söyledi. Murad Bayar, 

Anka’n�n özgün bir tasar�m oldu�unun 
alt�n� çizerken, sadece Almanya’dan 
al�nan motoru d���nda, tümüyle yerli 
üretim oldu�unu vurgulad�.
 TEI’nin (TUSA� Motor Sanayi) 
yerli bir uçak motoru üzerinde çal��-
malara ba�lad���n�n da alt�n� çizen 
Bayar, testlerin de 1 y�l içinde  ba�la-
yaca��n� kaydetti. Bayar TEI’nin ça-
l��malar�n� tamamlamas�n�n ard�ndan 
Anka’lara yerli motor tak�laca��n� söy-

ledi. Anka’n�n s�n�f�nda, ABD yap�m� 
Predator ile �srail yap�m� Heron’un 
bulundu�unu belirten Bayar, Anka’n�n 
birçok  aç�dan, Predator ve Heron’dan 
daha üstün özelliklere sahip oldu�una 
dikkat çekti. Birçok ülkenin Anka ile 
ilgilendi�ini de ifade eden Bayar, ön-
celiklerinin Türk Silahl� Kuvvetleri’nin 
ihtiyaçlar�n� kar��lamak oldu�unu söy-
ledi.

�nsans�z hava arac� ANKA haz�r
‘�nsans�z’ imkans�z  de�il

  Türk mühendislerince yap�lan 
insans�z hava arac�n�n hangardan 

ç�k��� dolay�s� ile TUSA�’�n düzenledi�i 
törene OST�M Savunma Ve Havac�l�k 

Kümelenmesi �cra Kurulu Ba�kan� 
Mithat Ertu� ve Ostim Yönetim Kurulu 

Ba�kan� Orhan Ayd�n da kat�ld�.
dan �srail’den

fark at�yor.
Anka’n�n özgün bir tasar�m oldu�unun
alt�n� çizerken, sadece Almanya’dan

ledi. Anka’n�n s�n�f�nda, ABD yap�m�
Predator ile �srail yap�m� Heron’un

“Avrupa’dan, Amerika’dan lisanslar al�p tayyare yapmak kopyac�l�ktan ibarettir. 
Demode tipler için lisans verilmektedir. Yeni icat edilenler ise bir s�r gibi, büyük 
bir k�skançl�kla saklanmaktad�r. Binaenaleyh kopyac�l�kla devam edilirse, demode 
�eylerle beyhude yere vakit geçirilecektir. �u halde Avrupa ve Amerika’n�n son sistem 
teyyarelerine mukabil, yepyeni bir Türk tipi vücuda getirilmelidir. “  Nuri Demira�, 1936
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Ankara Milletveki-
li  ve AKP Genel  
Ba�kan Yard�mc�s� 

Bülent Gedikli ile berabe-
rindeki parlamenterler grubu 
Ostim Organize Sanayi Böl-
gesinde inceleme yapt�lar. 
Ostim Yönetim Kurulu Ba�-
kan� Orhan Ayd�n, Çankaya 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ziya Burhanettin Gü-
venç ile Ostim OSB Müdü-
rünün yer ald��� toplant�lara 
kat�lan heyet, bölgede yürü-
tülen kümelenme projeleri 
ve bu projelere ba�l� olarak 
geli�en i� a�lar� ve i�birlikle-
ri hakk�nda bilgi ald�lar.
Bülent Gedikli ile birlikte 
Ostim’e gelen kat�ld�klar� 
toplant�da  “Ostim’de Böl-
gesel Kalk�nma Projeleri-
Rekabet Analizi Ve Kümü-
lenmeler”, “Kümelenme 

Çerçevesinde Olu�an �� A�-
lar� Geli�meler Ve Projeler” 
ile “Kümelenmenin Amaç-
lar�, Anadolu Kümeleri ��-
birli�i Platformu” ba�l�kl� 
sunumlar� dinlediler.
Sunumlarda rekabet analizi 
i� ve in�aat makineleri, sa-
vunma ve havac�l�k, yenile-
nebilir enerji ve çevre tek-
nolojileri ile medikal sanayi 
kümelenmeleri hakk�nda 
Ostim Vakf� Genel Sekre-
teri Gülnaz Karaosmano�lu 
taraf�ndan bilgiler verildi. 
Sunumlar�n ikinci bölü-
münde ise ‘Offset Modeli, 
Offset Modeli Kapsam�nda 
Temsan-Sanayi-Üniversite 
Kalk�nma Modeli, Ankara 
Sa�l�k Hareketi Öbek Mode-
li, Anadolu Kümeleri ��birli-
�i Platformu’ konular�nda 
bilgiler verildi.  

 Bölgedeki toplant� ve in-
celemeler sonras� görü�leri 
bildiren Ankara Milletvekili 
Bülent Gedikli, “Dünya kri-
tik bir dönemden geçiyor. 
Çevremizde bizi zorlayan 
olu�umlar var. O nedenle 
sanayicilerimizin geli�tirdi-
�i i�birlikleri önemli. Ostim 
ba�ar�l� bir model. Yöneti-
cilerini kutluyorum. Sanayi-
cilerin birlikte i� yapma, re-
kabet etme, ortak projelerde 
bulu�turmay� ba�arm��lar. 
Küresel rekabette ba�ar�l� 
olan, ulusal savunmam�zda, 
ba��ms�z ekonomi ve tek-
nolojide sanayicilerimizin 
önemi daha da artm��t�r. Biz 
parti olarak ve milletvekille-
ri olarak onlar�n üretim ik-
limlerinin iyile�tirilmesinin 
önemine inan�yoruz” dedi.

Ankara Sanayi Oda-
s�’n�n(ASO) öncü-
lü�ünde olu�turulan 

ve Ankara i� dünyas� örgüt-
lerinden olu�an “Ankara �� 
Dünyas� Platformu” ASO 
Ba�kan� Nurettin Özdebir 
ba�kanl���nda topland�. Top-
lant� sonras�nda yap�lan ya-
z�l� aç�klamada, Platformun 
EXPO 2020’in Ankara’da 
düzenlenmesi için yap�lan 
çal��malara destek verilece�i 
belirtildi. Aç�klamada, Hü-

kümetin Bili�im Vadisi için 
yer seçiminde Ankara’n�n 
üstünlüklerinin göz ard� 
edildi�i ifade edilerek 
Ankara’n�n Türkiye’nin en 
iyi üniversitelerini, savunma 
sanayi, elektronik sanayi, 
makine sanayi gibi ileri tek-
noloji kullanan sektörleri ve 
faaliyet gösteren teknokent 
ve teknoparklar� ile bili�im 
vadisi için en uygun �ehir 
oldu�u kaydedildi.
 Aç�klamada, “Ankara yeri-

ne nüfus ve sanayi yo�unlu-
�u zaten yüksek olan bir
 ilin bili�im vadisi için se-
çilmesi do�ru de�ildir. 
Yerli yaz�l�ma en çok  ihti-
yaç duyan savunma sanayi-
nin ve yaz�l�m sektörünün 
Ankara’da yo�unla�m��
 olmas�, ayr�ca nitelikli insan 
kayna��, Ankara’n�n bili-
�im vadisi için en  uygun il 
oldu�unu göstermektedir” 
denildi. 

Milletvekilleri OST�M’de 
sanayicilerle bulu�tu

Ankara, bili�im vadisi 
için en uygun il

Hükümet yetkilileri ile 
KOB� temsilcileri bir 
araya geldiklerinde s�k 

gündeme gelen bir konu yerli 
mal� kullan�m�n�n te�vik edil-
mesi. Kimi sanayi ve ticaret 
odalar� özellikle kamu al�mla-
r�nda yerli mal� al�m�n�n te�vik 
edilmesi için lobi faaliyeti bile 
yapm��lard�r. Bunun sonucunda 
ba�ar�l� da olmu�lard�r. Nitekim 
kamu ihalelerinde (K�K Yasas� 
63 madde) yerli üretime % 
15’e varan fiyat avantajlar da 
sa�lanm��t�r. Ancak bu güne 
kadar bu maddeden hiçbir 
yerli imalatç� yararlanamam��t�r. 
Yararlanamaz da. Çünkü bu 
madde çok gülünç bir madde-
dir. Hükümetlerin “i� ola beri 
gele” bab�ndan yasak savma, 
göz boyama �eklindeki uygula-
malar�ndan biridir. 

Bizim gibi ülkelerin talihsizli�i 
ak�l tutulmas�d�r. Ak�l tutul-
mas�n�n oldu�u ülkeler dünya 
sisteminde iyi, onurlu bir yer 
kapamad�klar� gibi insanlar�n� 
da refah içinde ya�atamaz-
lar. Ak�l tutulmas�n�n ya�ayan 
insanlar�n kendilerini yönet-
mek için kurduklar� bürokratik 
sistemlerin (devlet) ve seçtikleri 
siyasilerin (hükümet) de ak�llar� 
tutulmu�tur. Ak�l tutulmas� 
sebep ile sonucun kar��t�r�lma-
s�d�r. At�n araban�n arkas�na 
ko�ulmas�d�r. Bu ülkelerde 
tarih sürekli tekerrür eder. 

Yerli mal� kullan�m�n�n te�-
viki de tam bir ak�l tutulmas� 
politikas�d�r. Bunun kanunlara 
konmas� ise ak�l tutulmas�n�n 
hukuki alana yay�lmas�d�r. Ne 
yaparsan�z yap�n bu tip akla 
ayk�r� kurallar i�lemez. Nas�l 
i�lemeyece�ini birkaç örnekle 
aç�klayal�m. KOB� sahipleri 
sürekli kamunun yerli mal� 
almas�n� istemektedir. Ancak 
lütfen KOB� sahiplerinin alt-
lar�ndaki arabalar�n ve evle-
rindeki e�yalar�n markalar�na 
bir bak�n. Tamamen yabanc� 
mal kullan�rlar. Ayn� zamanda 
da bu yabanc� mallar� trend 
haline getirerek statü sembolü-
ne çevirirler. Tatillerinde de ilk 
f�rsatta yurt d���nda defalarca 
gittiklere yerlere gitmekten geri 
kalmazlar. Kamu aç�s�ndan 

yerli mallar� %15 fiyat fazlas� 
ile almak tam bir komikliktir. 
Örne�in bir belediyenin 100 
TL bütçesi var araç al�m� için 
ihale aç�yor. Gelen tekliflerden 
yabanc� mal 100 TL yerli 
mal ise 115 TL. Belediye 
15 TL’yi yerliyi tercih etti�i 
için nerden kar��layacak. Ya 
da 100 TL’lik mal� yabanc� 
85 TL’ye verirken yerli 100 
TL’ye veriyor. Belediye 15 
TL daha elinde para kalmas� 
varken aptal m� da yerli mal� 
als�n. Kanunu ç�karanlar insan 
ak�l�yla m� alay ediyorlar kendi 
ak�llar� ile mi? Yerli mal� 
kullan�m� konusunda samimi-
yetsiz bir tiyatro oynanmakta 
ülkemizde.

Ayr�ca dünyadaki tüm halklar 
kendi mal�n� tüketse dünyada 
nas�l ticaret olacak? Yerli Mal� 
tüketiminin irrasyonel samimi-
yetsiz yollarla te�vik edilmeye 
çal���lmas� geçmi�te dünyay� 
krize soktu�u gibi günümüzün 
küreselle�me ortam�nda insan� 
komik duruma dü�üren çaba-
lard�r.

Oysa bu tip insan ak�l ile 
dalga geçen te�viklere hiç 
gerek yok. Ülkede maliye 
politikas� kurgusu, döviz kuru-
nu do�ru yerde tutan, kay�t 
d���l��� ortadan kald�ran, tasar-
ruf oran�n� art�ran, cari aç��a 
izin vermeyen ve giri�imcinin 
önünü açacak �ekilde yap�lsa 
bu tip komik kanunlara gerek 
kalmayacak. Maliye politikas�-
n�n kurgusundan sorumlu olan 
hükümettir. Maliye politikas�n�n 
nas�l kurgulanaca��na dair kat-
k�da bulunmas� gerekenler ise 
KOB� temsilcileridir. Geldi�i-
miz noktada KOB� temsilcileri 
yalvar�r bir biçimde hükümet-
lerden akla ayk�r� te�vikler 
istemekte, hükümetler de akla 
ayk�r�, gerçeklerle uyu�mayan 
uygulama imkân� olmayan 
kanunlar ç�kararak istekleri 
geçi�tirmektedir. Ak�l tutulma-
s�n�n hakim oldu�u ülkede 
seçmenden, siyasilerden ve 
bürokrasiden farkl� bir uygula-
ma beklemek de ak�l tutulmas� 
olacakt�r.

�e� k ÇALI�KAN
sefikcaliskan@

hotm
ail.com

“Yerli Mal� 
Kullanmak”

 Ankara �� Dünyas� Platformu, Ankara’n�n Expo 2020 
adayl���n� desteklerken, Bili�im Vadisinin Ankara’da kurulmas� 

için her türlü deste�e vermeye haz�r oldu�unu da aç�klad�.
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Ana Sanayi Günlerinin konu�u TAI-TUSA�

���M üyesi KOB�’lere Çankaya projeleri
Çankaya üniversitesi ö�renci projeleri sunumlar� ���K (�� Ve �n�aat Makinalar�) kümesi � rmalar�nda gerçekle�tirildi. 

Ostim’in düzenledi�i Ana Sana-
yi Günlerine konuk olan TAI-
TUSA� yöneticileri OST�M 

OSB KOB�’lerine yönelik tan�t�m 
yapt�lar. TUSA� -OST�M Savunma 
Ve Havac�l�k Kümelenmesi Payla��m 
Toplant�s�na TUSA� Genel Müdürü 
Muharrem Dörtka�l�, Teknik Hizmet-
ler Ba�kan� Ahmet Tokmakç�o�lu, 
Kalite Sistem Müdürü Sarp Ba� ve 
Yard�mc� Sanayi Operasyonlar� Mü-
dürü Semih Seçkin kat�ld�. 
Ostim E�le�tirme Ve �� Geli�tirme 
Merkezi Ostim’de 4 ana ba�l�kta sür-
dürülen kümelenme çal��malar�na pa-
ralel olarak yürüttü�ü i� plan� çerçeve-
sinde “Ana Sanayi Günleri” organize 
ediyor. 
Bu organizasyonlar ile Yenilenebilir 
Enerji ve Çevre Teknolojileri, �� ve 
in�aat Makinalar�, Medikal Sanayi, 
Savunma ve Havac�l�k  sektörlerinde 
sektörün önde gelen ana sanayi kuru-
lu�lar�n� Ostim’de a��rlayarak bu ku-
rumlar�n sat�n alma mekanizmalar�na 
Ostim’in üretim kapasitesinin daha iyi 

tan�t�lmas�n� sa�lamak, ana sanayile-
rin KOB�’lerden beklentilerini � rma-
lar�m�za ta��mak ve sonuçta i�birli�i 
ortam�n�n geli�mesine katk�da bulun-
may� hede� eniyor. 
Ana Sanayi Günleri çerçevesinde ilk 
olarak TAI-TUSA� Türk Havac�l�k 
ve Uzay Sanayi A.�.’ye ev sahipli-
�i yapt�. 30 Haziran 2010 tarihinde 
“Tusa�-Ostim Savunma Ve Havac�l�k 
Kümelenmesi Payla��m Toplant�s�” 
ad� ile düzenlenen toplant�ya TUSA� 
Genel Müdürü Muharrem Dörtka�l� da 
kat�ld�.
TUSA� üst düzey yetkililerinin sunum-
lar yapt��� toplant�ya sektöre çal��an 
yakla��k 50 � rma temsilcisi büyük ilgi 
gösterdi. TUSA�’�n tan�t�m program� 
“KOB�’lerden Beklentiler, Serti� kas-
yon Gerekleri, Ta�ere Edilebilir Detay 
Parça �malat Ak���, Havac�l�k Sanayi 
�çin Kritik Ekipman, TUSA�’�n Alt 
Yüklenicisi Nas�l Olunur” ba�l�klar�n-
da sunumlar�n yap�ld��� toplant� soru 
cevap k�sm� ile son buldu. 

Ostim Odtü Teknokent Se-
miner Salonunda Çanka-
ya Ünivesitesi Uluslara-

ras� Ticaret Bölümü ve ��letme 
Bölümü ö�rencileri proje sunum-
lar�n� gerçekle�tirdiler.
 Uluslararas� Ticaret Bölümü 
ve ��letme Bölümü ö�rencilerinin 
sunumlar�n�n gerçekle�ti�i prog-
ramda, sunumlara Çankaya Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya 
Burhanettin Güvenç ve kendile-
rine proje yap�lan ���M Kümesi 

� rmalar� da kat�larak ö�rencilerin 
çal��malar�n� dinledirler. 
 Çankaya Üniversitesi son s�-
n�f ö�rencileri 2007-2008 akade-
mik döneminden itibaren bitirme 
projelerini Ostim’de �� ve �n�aat 
Makineleri (���M) Küme � rma-
lar�nda gerçekle�tirmektedirler. 
Ö�renci Projeleri en az 2 ki�ilik 
ö�renci grubu ile onlara dan��-
manl�k eden Çankaya Üniversi-
tesi Ö�retim üyeleri taraf�ndan 
yürütülmektedir. Bu sunumlar�n 

amac�, ���M Kümesi � rmalar�n�n 
üretim, pazarlama, ihracat gibi 
konularda ya�ad�klar� ve gerekli 
zaman ve personel ay�ramad�k-
lar� için çözemedikleri problem-
leri, yap�lan ö�renci projeleriyle 
çözmektir. Ayr�ca mezun olacak 
ö�renciler üniversitede alm�� ol-
duklar� e�itimin gerçek hayatta 
bir uygulamas�n� gerçekle�tirmi� 
olmaktad�rlar. Sunulan projelerde  
d�� ticaret ve pazarlama alanlar� 
ile ilgili çok ba�ar�l� çal��malar�n 
ç�kt��� gözlemlenmi�tir.
 2007-2008 akademik y�l�nda 
Çankaya Üniversitesi Endüstri 
Mühendisli�i Bölümüyle  ba�la-
yan ö�renci projeleri, her geçen 
sene say�s� artarak devam et-

mektedir. Bu sene de Ostim � r-
malar�nda, Çankaya Üniversitesi 
Mühendislik-Mimarl�k Fakülte-
sinden toplam 39 ö�renci projesi 
hayata geçirildi. 
 Geçti�imiz günlerde, Ostim 
E�itim ve Ç�rakl�k Vakf� Seminer 
Salonunda Çankaya Üniversitesi 
Endüstri Mühendisli�i, Elektro-
nik Haberle�me Mühendisli�i, 
Bilgisayar Mühendisli�i Bölü-
mü ö�rencilerinin proje sunum-
lar� gerçekle�tirildi. Sunumlarda 
proje yap�lan � rmalarda bizzat 
bulunarak projeleri dinlediler ve 
uygulanan projelerin çok ba�ar�l� 
oldu�unu dile getirdiler. ASELSAN, Ankara Göl-

ba��’nda Radar ve Elektro-
nik Harp Sistemleri fabrikas� 

kuruyor.
 ASELSAN’dan yap�lan yaz�l� 
aç�klamada kurulacak tesis için Ha-
zine Müste�arl���’ndan 192.5 mil-
yon TL tutar�nda Yat�r�m Te�vik 
Belgesi’nin al�nd���, yap�lacak yat�-
r�m�n boyutunun 204 milyon ABD 
dolar�na ula�aca�� bildirildi.
 ASELSAN Gölba�� Yerle�kesi 
alan�nda Radar ve Elektronik Harp 
Sistemleri kapsam�nda kara, hava, 
deniz, uzay ve insans�z platformlar 
için teknoloji, donan�m, yaz�l�m, ci-
haz ve sistem geli�tirilecek, üretim 

yap�lacak, yurt içi ve yurt d��� sat�� 
ile sat�� sonras� destek faaliyetleri 
yürütülecek. Yeni yerle�kede, radar 
ve elektronik harp alan�nda mevcut 
olan tasar�m/üretim yeteneklerini 
geli�tirmek üzere yeni radar sistem 
entegrasyon alanlar�, mikrodalga 
bile�en/modül tasar�m ve üretim te-
sisleri, özel ölçüm laboratuvarlar�,  
hassas mekanik üretim tesisleri kuru-
lacak. Yeni yerle�kede  400 mühen-
dis çal��acak

ASELSAN yeni fabrika kuruyor
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Ankara Ticaret Odas� (ATO) 
Ba�kan� Sinan Aygün, geçen 
y�l�n ilk çeyre�inde yüzde 14.5 

oran�nda küçülen Türkiye ekonomisinin 
bu y�l�n ayn� döneminde yüzde 11.7 ora-
n�nda büyümesinin memnuniyet verici 
oldu�unu belirterek, “Bu oranlar h�zl� 
ekonomik toparlanma için ek çabaya ih-
tiyaç oldu�unu da gösteriyor” dedi.

 ATO Ba�kan� Sinan Aygün, bu y�l�n 
birinci üç ayl�k dönemine ili�kin GSYH 
sonuçlar�n� de�erlendirirdi. Türkiye’nin 
y�l�n ilk çeyre�inde sa�lad��� büyüme 
h�z�yla, ilk çeyrek itibariyle en h�zl� bü-
yüyen ilk 10 ülke aras�na girdi�ine dikkat 
çekerek, üretim cephesinden bak�ld���nda 
imalat sanayi ile toptan ve perakende ti-

caret sektörlerinin yüzde 20’nin üzerinde 

büyüyerek, ekonominin toparlanmas�na 

en fazla katk�y� sa�layan sektörler ola-

rak ön plana ç�kt���n� vurgulad�. Aygün 

harcamalar cephesinden ise özel tüketim 

harcamalar� ve özel sektör yat�r�mlar�n�n 

büyümeyi tetikledi�ini ifade etti. 

Geçen y�l küçülen birçok 
sektörde toparlanma ba�lad�

Kamu sektörünün yat�r�mlar�n� azalta-
rak, büyümeyi frenledi�ine, tar�m ve 
turizm gibi sektörlerin ise küçüldü�ünü 
belirten, Aygün, �öyle devam etti:

“Geçen y�l küçülen birçok sektörün bu 
y�l yeniden toparlanmaya ba�lad��� gö-
züküyor. Ancak sektörlerin büyük bö-
lümünün geçen y�lki üretim kay�plar�n� 
henüz tela�  edemedikleri de anla��l�yor. 
2009 y�l�n�n ayn� dönemine göre sa�-
lanan h�zl� büyümeye ra�men Türkiye 
ekonomisi hala 2008 y�l�n�n ilk çeyre-
�indeki düzeyine gelemedi. Bu durum, 
ekonominin 2009 y�l�ndaki kay�plar�n� 
kapat�p 2008 y�l�ndaki seviyesinin üze-
rine ç�kabilmesi için baz� ek önlemlere 
ihtiyaç bulundu�unu da ortaya koyuyor. 
Hükümetin haz�rl�klar�n� yapt��� istih-
dam paketi kapsam�nda bu ihtiyac� da 
gözetece�ine inan�yorum. Özellikle it-
halat� frenleyecek ve yerli üretimi des-
tekleyecek te�vik unsurlar�n�n devreye 
sokulmas� gerekiyor.”

OS�AD yönetimi ayn� bölge-
de faaliyet gösteren ve yö-
netimi yenilenen ORS�AD’� 

ziyaret etti. �ki derne�in ba�kan� 
Ostim için dayan��man�n gereklili-
�ini vurgulad�.  

 OS�AD Ba�kan� Adnan Keskin 
ile Ba�kan Yard�mc�s� Ali Özdemi-
ro�lu, Yönetim Kurulu üyeleri Ha-
san Gürel ile Serhad �ahin, Dene-
tim Kurulu üyesi Nihal Ermi�’den 
olu�an heyet, genel kurulunu yapan 
ORS�AD’� ziyaret etti. 

 Kar��l�kl� sohbet havas�nda ge-
çen ziyarette OS�AD Ba�kan� Ad-
nan Keskin, iki derne�in birbiri-
ne ihtiyac� oldu�unu, sorunlar�n 
payla��lmas� gerekti�ini ve ortak 
çözüm yollar�n�n aranmas� gerek-

ti�ini vurgulad�. Keskin, “Hepimiz 

ayn� gemideyiz. Batarsak, hepimiz 

batar�z. Ostim’in gücünü göstere-

cek çal��malar içinde olmal�y�z” 

dedi. Keskin, KOB�’ler için kuru-

lan Halkbank’�n KOB�’lerin yara-

s�na merhem olmad���n� belirterek 

bu konuda da iki derne�in birlikte 

mücadele vermesini istedi. ORS�-

AD Ba�kan� Özcan Ülgener de iki 

derne�in birbirine rakip de�il bir-

birine omuz veren iki yap� olmas� 

gerekti�ini vurgulad� ve “Ostim’in 

geli�mesi için bir tu�la koyandan 

Allah raz� olsun. Bizler, hizmet için 

yar��mal�y�z ve dayan��ma içinde 

olmal�y�z” dedi. 

Aygün: “Büyüme rakamlar� memnuniyet verici”

“ORS�AD & OS�AD: 
Ostim için dayan��mal�y�z”

Ankara Ticaret Odas� 

Ba�kan� Sinan Aygün, 

ekonominin ilk çeyrekte 

yüzde 11.7 büyümesinin 

memnuniyet verici oldu�unu, 

ancak bu oran�n daha h�zl� 

toparlanabilmek için ek 

çabaya ihtiyaç oldu�unu 

gösterdi�ini kaydetti.
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Ba�l�ca Kampüsündeki aç�l��-
ta konu�an Fakülte Dekan� 
ve OST�M Medikal sana-

yi Kümelenmesi Yürütme Kurulu 
üyesi Prof. Dr. Berna Dengiz, bilgi 
ve teknolojiyi üretip uygulamaya 
aktaracak, nitelikli insan gücünü 
yeti�tirmeyi amaçlad�klar�n� söyle-
di. Fakültelerinde üniversite-sanayi 
i�birli�ine büyük önem verdiklerini 
belirten Dengiz, “Ö�rencilerimizin 
teknolojiyi transfer eden de�il, üre-
ten mühendisler olarak yeti�mesini 
amaçl�yoruz” dedi. 

 Rektör Prof. Dr. Kenan Araz da 
1993‘te kurulan üniversitelerinin 
h�zl� bir geli�im ve de�i�im süreci 
ya�ad���na dikkati çekti. Üniversi-
telerin en büyük görevinin toplumla 
kayna�mas� oldu�unu belirten Araz, 
bu amaçla çal��malar�n� sürdürdük-
lerini kaydetti. Aç�l��a kat�lan An-
kara Sanayi Odas� Ba�kan� Nurettin 
Özdebir de bir konu�ma yapt�.
 EMO Ankara �ubesi Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Ramazan Pek-
ta�: “Bilimi, tekni�i ve kaynaklar� 
toplum yarar�na optimum �ekilde 

kullanarak mühendislik hizmetleri 
üretmeye ba�layacak olan genç mes-
lekta�lar�m� mühendislerin örgütlü 
çat�s�na davet ediyor, meslek hayat-
lar�nda ba�ar�lar diliyorum” diyerek 
ba�lad��� konu�mas�n�n ard�ndan 
Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve 
Biyomedikal Mühendisli�i Bölüm-
lerinden derece ile mezun olanlara 
hediyelerini verdi. Makina ve En-
düstri Mühendisli�i Bölümlerinden 
derece ile mezun olanlara hediyeleri 
Makine Mühendisleri Odas� Anka-
ra �ubesi Yönetim Kurulu Sayman� 

Alaattin Eksin taraf�ndan hediyeleri 
takdim edildi. Konu�malar�n ve ödül 
töreninin ard�ndan EMO Ankara �u-
besi tan�t�m stand�n�n da bulundu�u 
bitime projeleri sergisi gezildi.
 Ayr�ca bu y�l ilk kez Prof. 
Dengiz’in gayretleri ile Mühendis-
lik fakültesi ö�rencileri, OST�M 
Medikal Sanayi Kümelenmesi üye 
� rmalar�nda yaz stajlar�n� gerçekle�-
tirecekler. Önümüzdeki e�itim ö�re-
tim y�l�ndan itibaren de mühendislik 
fakültesi ö�rencilerinin bitirme pro-
jeleri de küme üyesi � rmalarda ger-
çekle�tirerek böylelikle üniversite 
bilgisiyle donanm��, � rma ihtiyaç-
lar�na cevap verebilen mühendisler 
yeti�tirilmesi hede� eniyor.

Birle�mi� Milletler’in deste�i 

ile Oxford Yoksulluk ve �nsa-

ni Geli�me Giri�imi(OPHI) ta-

raf�ndan yürütülen çal��malar sonucu, 
“Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi” 
yöntemiyle Türkiye’deki yoksullu�un 
san�landan çok daha fazla oldu�u kay-
dedildi.
 �ngiliz The Guardian gazetesi-
nin haberindeki sonuçlarda ayr�ca, 
Hindistan’�n sekiz eyaletindeki yok-
sul say�s�n�n, Sahra alt� Afrika olarak 
bilinen 26 ülkedeki yoksul say�s�ndan 
daha fazla oldu�u ortaya ç�kt�.
 Ara�t�rmalarda, yoksulluk s�n�r�n�n 
yüksek olmas�n�n alt�ndaki en büyük 
nedenin yetersiz beslenme oldu�u be-

lirtildi. Haberde, çal��may� yürüten 
Oxford Yoksulluk ve �nsani Geli�me 
Giri�imi (OPHI) Ba�kan� Dr. Sabina 
Alkire, yap�lan ara�t�rmalar�n bir mer-
cek gibi yoksul evlerdeki sorunlar� 
ç�plak bir �ekilde gözler önüne serdi-
�ine dikkat çekti.
 Ayr�ca, yoksullu�un en belirleyi-
ci faktörleri olan e�itim, sa�l�k, bes-
lenme gibi temel ihtiyaçlar�n büyük 
bir sorun oldu�unun alt� çizildi.Yeni 
yöntemle, Türkiye’nin de aralar�nda 
bulundu�u birkaç ülkenin çok daha 
yoksul oldu�u sonucu elde edildi. The 

Guardian haberinde �unlar� yazd�:
“Baz� ülkeler, yeni listedeki yoksulluk 
s�ralamas�nda keskin dü�ü�ler kaydet-
ti.  Türkiye, M�s�r, Pakistan ve Fas’ta, 
yaln�zca basit hane halk� gelirlerine 
göre  yap�lan çal��malarda, çok daha 
fazla yoksulluk oldu�u belirtildi. Öte 
yandan  Tanzanya, Nikaragua, Özbe-
kistan, Vietnam ve Çin gibi ülkelerde-
ki yoksulluk  ise, çok daha az olarak 
kaydedildi. 104 ülke içinde 46. s�ra-
y� Çin al�rken, Hindistan 63. s�ra ile 
Togo’nun hemen arkas�nda, Haiti’nin 
ise önünde yer ald�.”

Ba�kent Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi 

bölümlerindeki son s�n�f 

ö�rencileri taraf�ndan 

haz�rlanan bitirme projeleri 

sergisi törenle aç�ld�. Fakülte 

ö�rencileri yaz stajlar�n� 

Ostim Medikal Küme üyesi 

firmalarda gerçekle�tirecek. 

BA�KENT ÜN�VERS�TES�’nde bitirme projeleri 

“Türkiye’de san�landan daha çok yoksulluk var”

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Bir-
li�i (TOBB) /

CISCO Giri�imcilik 
Program�’n�n Ankara 
d���nda uygulanan dör-
düncü merkezi, �stanbul 
Kadir Has Üniversitesi 
bünyesinde faaliyete 
geçecek. TOBB’dan 
yap�lan yaz�l� aç�k-
lamaya göre, TOBB /
CISCO Giri�imcilik Program�’n�n 
Ankara d���nda uygulanan dördüncü 
merkezi, �stanbul Kadir Has Üni-
versitesi bünyesinde faaliyete geçe-
cek. Kadir Has Üniversitesi Ya�am 

Boyu E�itim Merkezi 
ile birlikte sürdürüle-
cek olan e�itimlerin 
ilki, “Bili�im Ça��nda 
��letme Yönetimi Ser-
ti� ka Program�” ad�n� 
ta��yor. E�itim Progra-
m�, TOBB Ba�kan� M. 
Rifat Hisarc�kl�o�lu, 
TOBB Kad�n Giri�im-
ciler Kurulu Ba�kan� 

Aynur Bekta�, Kadir Has 
Üniversitesi Mütevelli Heyet Ba�kan� 
Nuri Has ve Kadir Has Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ayd�n’�n 
kat�l�m�yla Pazartesi günü ba�laya-
cak. 

Genç Giri�im ve Yöneti�im Birli�i (GGYB) 
Ba�kan� Metin Özbek “Türkiye e�er la-
z�m” dedi. Genç Giri�im ve Yöneti�im 

Birli�i Ba�kan� Metin Özbek yapt��� yaz�l� aç�k-
lamada, Türkiye’de i�sizli�in bugünkü boyutlara 
ula�mas�nda e�itim sisteminin büyük suçu oldu�u-
nu savunarak, i� dünyas�n�n ihtiyaç duydu�u bece-
rilerin okullarda ö�retilmedi�ini ifade etti. 
 E�itim sisteminin sanayicinin, üreticinin yani 
reel i� dünyas�n�n ihtiyac�n� kar��lamaktan uzak 
oldu�una vurgu yapan Özbek, “Aranan eleman ih-
tiyac�n� kar��lanm�yor ama e�itimli i�siz say�s� her 
geçen gün art�yor” dedi. Türkiye’nin bir numaral� 
sorununun i�sizlik oldu�unu vurgulayan Özbek, 
her y�l 750 bin gencin istihdam piyasas�na girdi�ini 
ve i� istedi�ini kaydetti. 750 bin gence yeni i� imka-
n�  bulmak için her y�l 100 bin giri�imcinin bulun-
mas� gerekti�ini kaydeden Özbek,  “E�er Türkiye 
zenginle�mek, i�sizlerine i� bulmak istiyorsa giri-
�imci say�s�n� art�rmas� laz�m” dedi. Türkiye’deki 
7 milyon ki�inin i�siz oldu�unu ve bu nüfusun ya� 

ortalamas�n�n 28 ya��n üstünde oldu�unu belirten 
Özbek, rakamlara göre, neredeyse her evde 1 i�siz 
oldu�unu ifade etti. 
 Sorun i�sizlik de�il, gençlerin günümüz ko-
�ullar�na göre haz�rlanmamas� “Türkiye’nin her 
yerinde kahvehaneler i�siz dolu ama sanayicimiz 
çal��t�racak  eleman bulam�yor” ifadesini kullanan 
Özbek, sorun sadece i�sizlik olmad���n�,  gençlerin 
günümüz ko�ullar�na göre haz�rlanmad���n� kay-
detti. Bugün üniversitelerin bölümlerinin ço�unun 
i�levselli�inin kalmad���n� belirten  Özbek, �öyle 
devam etti: “Üniversitelerin d���nda yap�lacak en 
önemli revizyonlardan birisi de meslek  liselerinin 
kalitesini yükseltmek olacak. Meslek liselerinin 
önünü açmak,  meslek lisesi ve yüksekokul say�-
s�n� düz liselerin önüne geçirmek, mesleki  e�itimi 
muhakkak geli�tirmek, meslek liselerini cazip hali-
ne getirmek  gerekir.”

Giri�imcilik e�itimleri ba�l�yor Özbek: Giri�imci say�s� art�r�lmal�

Prof. Berna DENG�Z

Proje sergisini 
ASO Ba�kan� Özdebir 

de gezdi
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Binalar için düzenlenecek enerji kim-
lik belgesi 10 y�l geçerli olacak ve 
yeni olacak.

 Bay�nd�rl�k ve �skan Bakanl���’n�n Bi-
nalarda Enerji Performans� Yönetmeli�inde 
De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Yönetmelik 
Resmi Gazete’de yay�mland�. Enerji kimlik 
belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 y�l 
geçerli olacak. Bu sürenin sonunda enerji 
kimlik belgesi haz�rlan�lacak bir rapor do�-
rultusunda yeniden düzenlenecek. Enerji 
kimlik belgesi, enerji kimlik belgesi verme-
ye yetkili kurulu� taraf�ndan haz�rlanacak 
ve ilgili idarece taraf�ndan onaylanacak.

 Belge, yeni binalar için yap� kullanma 
izin belgesinin ayr�lmaz bir parças� olacak. 
Enerji kimlik belgesinin bir nüshas� bina 
sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu veya 

enerji yöneticisince muhafaza edilecek ve 
bir nüshas� da bina giri�inde rahatl�kla gö-
rülebilecek bir yerde as�l� bulundurulacak. 
Ayr�ca bina veya ba��ms�z bölüm sat�ld�-
��nda veya kiraya verildi�inde, malsahibi 
taraf�ndan al�c� veya kirac�ya binan�n enerji 
kimlik belgesi de verilecek.

 Enerji kimlik belgesi, binan�n tamam� 
için haz�rlanabilece�i gibi, iste�e ba�l� ola-
rak, kat mülkiyetini haiz her bir ba��ms�z 
bölüm veya farkl� kullan�m alanlar� için 
ayr� ayr� düzenlenebilecek. Türk Silahl� 
Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanl��� ve 
ba�l� kurulu�lar�, Milli �stihbarat Te�kilat� 
Müste�arl��� binalar� ile mücavir alan d�-
��nda kalan ve toplam in�aat alan� bin met-
rekareden az olan binalar için enerji kimlik 
belgesi düzenlenmesi

 zorunlu olmayacak. Hesaplarda kullan�-
lan yüzey alanlar�n�n elde edilme yöntemi, 
enerji dönü�üm katsay�lar�, nihai enerjilerin 
birincil enerjiye dönü�türülmesi ve enerji 
tüketimleri ölçe�i, nihai enerji tüketimleri, 
sera gaz� emisyonlar�na dönü�türme kat-
say�lar� ve karbondioksit emisyonu, enerji 
kimlik belgesinin ekleri olarak proje kapsa-

m�nda haz�rlanacak. Enerji kimlik belgesiy-

le ilgili düzenlemeler 1 Ocak 2011 tarihine 

kadar uygulanmayacak. 

 Ayr�ca yönetmelik kapsam�nda ihtiyaç 

duyulan enerji performans� hesaplama 
yöntemleri ile ilgili konulardaki tebli�ler, 
Bakanl�k taraf�ndan, Yönetmeli�in yay�m-
land��� tarihten itibaren bir y�l içinde ç�kar-
t�lacak.

Biyomalzeme ve Doku Mühen-
disli�i Derne�inin 2. Çal��ta-
y� 28 May�s 2010’da ODTÜ 

Kültür ve Kongre Merkezinde yap�l-
d�. Düzenlenen çal��taya 116 temsilci 
kat�ld�.    “Biyomedikal Malzemeler 
ve Türkiye” toplant�s�na konu�mac� 
olarak Biyomalzeme ve Doku Mü-
hendisli�i ürünleriyle çe�itli aç�lardan 
ilgisi olabilecek kurumlardan ki�yiler 
kat�ld�. Bunlar projelere destek ve yön 
veren DPT, TÜB�TAK, destek veren 

TTGV, kural koyucu olarak Sa�l�k 
Bakanl���, uygulay�c� olarak GATA, 
çe�itli aç�lardan yol gösterici ve uygu-
lamaya yard�mc� rolüyle ODTÜ Tek-
nokent ve üretici olarak OST�M Me-
dikal Sanayi Kümelenmesi ve Sa�l�k 
��verenleri Sendikas� (SE�S) idi. 

 Bu kurumlar�n temsilcilerinin ko-
nu�malar�na (www.biyomalzeme.
org.tr) internet sayfas�ndan ula��labi-
liyor. 

Binalar için düzenlenecek 
enerji kimlik belgesi 10 y�l geçerli 

olacak ve yeni  binalar için 
yap� kullanma izin belgesinin 
ayr�lmaz bir parças� olacak.

Enerji kimlik belgesi 10 y�l geçerli olacak

‘Biyomedikal Malzemeler ve 
Türkiye’ bulu�mas�

�
statistik temel bir bilim dal�d�r. Günlük 
hayat�m�zla iç içe oldu�u için teorik 
olmaktan daha çok pratik hayat�m�zla 

ilgili bir bilimdir. Daha do�rusu bizim 
için teorik taraf� önemli olmay�p pratik 
hayat�m�zla ilgili k�sm� önem arz etmek-
tedir. �statistik ayn� zamanda kullan�c�n�n 
amac�na ve beklentisine göre istenilen 
tarafa çekilebilecek araçlar da içermekte-
dir. Böyle olunca herkese uygun malzeme 
sunan bir bilim haline gelmektedir. 
Siyaset de bir bilim dal�d�r. Siyaset ayn� 

zamanda sanat yönü de olan analitik 
bir bilimdir. Aynen istatistik gibi günlük 
hayat�m�zla iç içedir. �nsanlar� yönetmek 
olan siyaset biliminin teorisi de bizi 
ilgilendirmemektedir. Günlük hayat�m�zla iç 
içe olan siyasetin sonuçlar� bizi ilgilendir-
mektedir. 
�ki bilim dal� birle�ti�i zaman ne olur? 

Yani siyasetle istatisti�in bulu�tu�u nokta 
bize ne ifade eder? Bilimle dop dolu 
bir zirveyi mi ifade der? Yoksa etraf�m�z 
popülizm ve yalanla m� çevrilmi�tir? Bu 
sorunun cevab� zannederim ki�ilerle ve 
ortamla alakal�d�r. E�er analitik beyinlerin 
bulundu�u bir toplumda ya��yorsak ve gü-
ven ortam� mevcutsa bilimle, aksi takdirde 
yalanlarla kar�� kar��yay�z demektir. Zaman 
zaman dünya çap�nda rekor k�rd���m�z 
istatistikler aç�kland���nda etraf�mdaki yo-
rumlara dikkat ediyorum. Herkes bulun-
du�u konuma göre ya da taraf oldu�u 
yere göre istatisti�e ve siyasete güve-
niyor ya da güvenmiyor. Bu durumda 
bilimin objektifli�i konusunda �üpheye 
dü�üyorum. Bilimin �üphe ile ba�lad���n� 
bildi�im için bilimin objektifli�ine �üpheyle 
bakarak bilimsel bir yakla��m sergiledi�imi 
zannediyorum. Di�er yandan bu kafa 
kar���kl���n�n popülizme de yol açabilece�i 
konusunda �üpheye dü�üyorum. 
Türkiye’de birçok istatistiki veri aç�k-

lanmaktad�r. Ben �irketlerin bilgilerine 
dayanarak aç�klanan verilerin, varsay�mlara 
ve örneklemelere dayanarak hesapla-
nan makro verilerden daha çok gerçek 
hayat� yans�tt���n� dü�ünüyorum. Genellikle 
her y�l�n a�ustos ay�nda �stanbul Sanayi 
Odas�’n�n aç�klad��� Türkiye’nin ilk ve 
ikinci be�yüz büyük imalatç� kurulu�u 
çal��mas� böyle bir çal��ma… �SO’nun 
bu çal��mas�ndan önce aç�klanan Fortune 
500 çal��mas� da ekonomi konusun-
da baz� ipuçlar� veriyor. �SO 500+500 
çal��mas� sadece imalatç� �irketleri içerirken 

Fortune 500 çal��mas� bankalar ve 
holdingler d���ndaki tüm �irketleri içeriyor. 
Temmuz ba��nda aç�klanan Fortune 500 
çal��mas� bize a�a��daki genel e�ilimleri 
vermektedir.

 Cirolar geçen y�la göre yakla��k %10 
azalm��t�r. Bu dü�ü� talep daralmas�n�n 
yan� s�ra Petrol, demir çelik gibi ana 
girdi fiyatlar�n�n dü�mesinden kaynaklan-
maktad�r.

 �hracat geçen y�la göre %20’ye yak�n 
dü�mü�tür. Bu durum Euro bölgesindeki 
daralmadan kaynaklanmaktad�r.

 Karlar geçen y�la göre ciddi oranda 
artm��t�r. Bu durum stok yönetimindeki 
ba�ar�dan ve verimlilikten kaynaklanmak-
tad�r. Verimlilik ayn� zamanda i�gücünü 
azaltarak ücret giderlerinin azalt�lmas� da 
demektir.

 Çal��an say�s� azalm��t�r. Bu veri 
�SO’nun imalatç� �irketler çal��mas�nda da 
dikkat çekmektedir. Firmalar�n istihdam 
say�lar� her y�l dü�mektedir.

 Müte�ebbisin kar� ile i�çinin ücreti 
makro olarak bak�ld���nda milli geliri olu�-
turan iki unsurdur. Ancak bütün üretim 
faktörlerini yöneten müte�ebbis oldu�u 
için kar�n belirleyici oldu�unu söylemeliyiz. 
Mesela kar elde edemeyen müte�ebbis 
�irketini kapatt���nda art�k firma ücret de 
ödeyemeyecektir. Bu durumda milli gelir 
hem kardan hem de ücret (ve di�er fak-
tör) gelirlerinden yoksun kalacakt�r. Faktör 
gelirleri aras�ndaki bu çeli�ki ekonomi 
yöneticileri taraf�ndan vergi, te�vik vb. po-
litikalarla dengeli bir �ekilde yönetilmelidir. 
(Faktör gelirleri ile milli gelir aras�ndaki 
ili�ki, orant�, ters orant� ayr� bir çal��ma 
konusudur.)

 Siyaset bilimi ile istatistik bilimini 
birle�tiren yöneticilerimiz dünyada bü-
yüme rekoru k�rd���m�z� söylüyorlar. 
Fortune 500 çal��mas� sonucu aç�klanan 
Türkiye’nin en büyük be�yüz firmas�n�n 
sat��lar� Wall Mart’�n sat��lar�n�n yar�s� 
civar�ndad�r. (Fortune 500 çal��mas�nda 
Türkiye’de faaliyet gösteren market zincir-
lerinin sat��lar� da bulunmaktad�r.) 
Görüldü�ü gibi Türkiye’de bilim bir 

tarafta, gerçekler di�er taraftad�r. Ger-
çeklerle morali bozulan toplumumuzun 
imdad�na bilim yeti�mekte ve moralimizi 
yükseltmektedir.

acortu@
hotm

ail.com

Abdullah ÇÖRTÜ

�statistik bilimiyle 
Siyaset Bilimi 
bulu�unca
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NECRON’dan mü�teriye kesintisiz çözüm 

�Say�n Bulut, � rman�z� özetle tan�t�r 
m�s�n�z?
-On sekiz y�ld�r, 365 gün  24 saat siz 
mü�terilerimizin enerji problemlerini 
çözmeyi ve sahip oldu�umuz bilgi biri-
kimimizi sizler ile payla�may� çal��ma 
ilkesi haline getirmi� olmaktan gurur 
duyuyoruz. Mü�terilerimize daha kali-
teli, daha h�zl� ve daha ekonomik  hiz-
met vermek için  NECRON A.�. olarak 
çal��malar�m�za devam ediyoruz.
NECRON A.� sahip oldu�u sektör tec-
rübesi ile sürekli kendini yenileyen güç 
elektroni�i, elektrik altyap�s� ve enerji 
kalitesi noktalar�nda nitelikli  çözüm or-
ta�� olmay� sürdürüyoruz. E�itimli tek-
nik servis kadrosu ile tam her an enerji 
problemi olan yerde haz�r bulunmay� 
ilke haline getirdik. Firmam�z enerji ka-
litesinin yükseltilmesi ve kritik uygula-
malar�n sorunsuz sürdürülebilmesi için 
kendi teknolojisi ve gücü ile 1 KVA dan 
4.8 MVA a ya kadar UPS sistemlerini 
sizlere sunmaktad�r. Ayr�ca bilgi i�lem 
merkezleri için özel olarak üretilen 
dünyan�n en verimli cihazlar�ndan olan 
NEWAVE  ve endüstriyel nitelikli yük-

ler için üretilmi� olan TOSHIBA  UPS 
sistemlerinin ana da��t�c�s� ve çözüm 
orta�� olarak  mü�terilerine kesintisiz 
çözümler sunmaktad�r. NECRON A.� 
kamu, askeriye, t�p ve özel sektörde 
pek çok referansa sahiptir. Ayr�ca Tür-
kiye de birçok UPS � rmas�na no-name 
ürünler sa�layarak sektörün lokomoti�  
olmaya devam etmektedir. Mü�terileri-
miz bizimle neden çal��mal� sorusuna 
�u yan�tlar� veriyoruz: Mü�teri odakl� 
mühendislik hizmeti sonucu ideal uygu-
laman�n yap�lmas�, 18 y�ll�k deneyimin 
getirdi�i performans ve hizmet kalitesi, 
alternatif ve nitelikli ürün gam�, yayg�n 
servis ve sat�� a��.

��irketinizin k�sa ve uzun vadeli he-
de� eri hakk�nda bilgi verir misiz?  

-Orta k�sa ve orta vadede hede� erimiz 
Karedeniz bölgesinde de varl���m�z� 
geli�tirmek. Do�u ve Güneydo�u bölge 
müdürlüklerinin aç�l���n� yapmak, sek-
törde 2 y�l içinde üçüncü olmak 5 y�l 
içinde ikinci olmak sonraki be� y�lda da 
sektörün lideri olmak. Personel say�m�-

z� 150 ki�iye ç�karmak, sektörde öncü 
oldu�umuz modüler sistemi kesintisiz 
güç kaynaklar�n�n üretimini Türkiye de 
yapmakt�r.
�iç ve d�� ticarete, tan�t�ma yönelik 
çal��malar�n�z nelerdir?

-2010 y�l�nda sözle�mesini imzalam�� 
oldu�umuz CEB�T 2010 da 110 metre 
kare alanda ürünlerimizi tan�tmak ve 
2010 y�l�nda ziyaretçisi oldu�umuz Al-
manya CEB�T 20011 de kat�l�mc� ola-
rak yer almak, ve 2011 de orta do�udaki 
fuarlara kat�lmak.
�Sektörünüzde ba�lat�lan KÜME-
LENME çal��malar� hakk�nda görü� 
ve izlenimleriniz nelerdir?

-Gayet ak�ll� ve mant�kl� buldu�umu be-

lirtmeliyim ülkemize menfaat sa�laya-
ca��na kesinlikle eminim, fakat yap�lan 
çal��malar�n olmas� gerekenden geride 
oldu�unu da belirtmek isterim.
�Sektörünüze ve genel olarak 
KOB�’lere yönelik devlet destekleri 
hakk�ndaki görü� ve önerileriniz ne-
lerdir?

-KOB�’lere yönelik devlet desteklerini 
olumlu bulmaktay�m fakat her zaman 
oldu�u gibi bürokrasinin hantal yap�s� 
burada da görülmektedir bu yüzden de 
maalesef bu destekler ile ilgilenmesi 
için bir personel ay�rmak gerekiyor bun-
dan ötürü KOB� desteklerinin takibine 
vakit ay�ram�yoruz.

Günün her saati mü�terisine çözüm sunmay� hede� eyen 
enerji sektörü � rmas� NECRON A.� on sekiz y�ld�r, 365 
gün  24 saat mü�terilerin enerji problemlerini çözmeyi 

ilke haline getirdi. Üretimin yan�nda sat�� sonras� teknik 
servis hizmetine de önem veren � rman�n sahibi Ömer 

Bulut, �stanbul’daki merkezinin d���nda Ankara ve �zmir’de 
iki �ubesi ve Türkiye genelinde 21 bayisi olan NECRON’a 

ili�kin sorular�m�z yan�tlad�.

Eskiden havadan sudan konu�-
mak ve yazmak hafif konular 
olarak bilinir ve kaale al�nmaz-

d�. Geçti�imiz günlerde izleyici olarak 
kat�ld���m bir panelden edindi�im 
bilgiler ve ald���m notlar beni �oke 
etti. Hava ve su hakk�nda derin 
derin dü�ünmeye ba�lad�m. Havan�n 
ve suyun ne kadar önemli oldu�unu 
çok iyi anlad�m. ��te o panelden der-
ledi�im ve bana göre k�rm�z� alarm 
veren bilgiler :
Dünya nüfusu bundan 150 y�l önce 
1 milyard�. �imdi 6 milyar. 2050 
y�l�nda 9 milyar olaca�� hesaplan�yor. 
Nüfusla beraber dünya ekonomisi 
son 50 y�lda 5 kat büyüdü. Nüfus 
ve ekonomi büyüdükçe do�a ve 
çevreye verilen tahribat katlanarak 
büyümeye devam ediyor. Dünya nü-
fusunun % 20’si, yani kalk�nm�� ülke-
ler, dünya kaynaklar�n�n % 80’nini 
kullan�yor ve bu oranda da dünyay� 
kirletiyor.
Do�al kaynaklar�n üçte ikisi yok edil-
di. Dünyadaki 10 bin ku� türünün 
% 12 si, 4500 memeli türünün 
%30 u, bal�klar�n dörtte biri, bitkilerin 
dörtte biri yok edildi. Tar�msal gene-
tik çe�itlili�in dörtte üçü yok edildi. 

Dünya ormanlar� 8 milyar hektardan 
3,6 milyar hektara dü�tü. Her y�l 
Türkiye topraklar� kadar orman yok 
ediliyor. Ya�mur ormanlar�n�n üçte 
biri yok edildi. Tar�m alanlar�n�n üçte 
biri yok edildi. Kimyasal gübre ve 
zirai ilaçlar do�al dengeyi bozdu. 
Tar�m topraklar�n� kirletti. Dünya 
topraklar�n�n üçte biri çölle�ti.
Petrol, gaz, kömür gibi fosil yak�tlar 
ile metan, azot oksit ve di�er sera 
gazlar atmosferi kirletmeye devam 
ediyor. Son elli y�lda fosil yak�tlar�n 
tüketimi 9 kat artt�. Bunun neticesin-
de küresel �s�nma tehlikeli boyutlara 
ula�t�.

Küresel �s�nmayla birlikte dünyan�n 
dengesi bozuldu. Mevsimler de�i�ti, 
bitkiler erken çiçek açmaya, hayvan-
lar erken do�urmaya ba�lad�. Ku�lar�n 
göç zaman� de�i�ti, k�� uykusuna 
yatan hayvanlar uykuyu unutmaya 
ba�lad�. Susuzluk, kurakl�k, açl�k, iklim 
göçleri, do�al afetler, salg�n hastal�kla-
r� kap�m�zdad�r.
Atmosferin %36’s�n� ABD, % 
15’ini Çin kirletmektedir. Bu ülke-
leri s�ras�yla Rusya, Japonya, Hin-
distan, Almanya takip etmektedir. 
AB ülkelerinin kirletme oran� %14 
tür. Türkiye’nin kirletme oran� ise 
% 0.16 d�r fakat en h�zl� kirleten 

ülkedir.
Dünya ülkelerinin 189 tanesi Kyo-
to ‘da atmosfere sal�nan gazlar�n 
emisyonunu azaltmak için bir araya 
gelerek sözle�me imzalad�. Bu sözle�-
meyi dünyay� en çok kirleten ABD 
imzalamad�.
Küresel �s�nma en çok su kaynaklar�-
n� etkilemektedir. Suyun yanl�� yöneti-
mi ve yanl�� kullan�m�ndan dolay�, su 
dengesini ve do�al dengeyi sa�la-
yan dünyadaki sulak alanlar�n yar�s� 
kurutuldu. Dünya nüfusunun %40’� 
susuzluk tehlikesi ile kar�� kar��ya. 
Dünyadaki insanlar�n %18’i temiz su 
bulam�yor. Denizler, akarsular, göller, 
yeralt� sular� kirlendi.
Dünyadaki suyun %97,5 i deniz 
suyu, geride kalan % 2,5 suyun 
dörtte üçü buzul, 0,4 ise içme suyu. 
Dünya son k�rk y�lda sular�n�n ner-
deyse yar�s�n� kaybetti.
Görüldü�ü gibi Dünya rahats�z. 
Dünya rahats�z olursa insanlar�n da 
rahat�, güvenli�i ve ya�am� tehdit 
alt�nda demektir. Bu global sorunla 
mücadele 2000 li y�llar�n hep günde-
minde olacakt�r.

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@
gm

ail.com

Havadan sudan 
yazmak ve 
konu�mak
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BMD Solar, KOB�’lere somut destek istiyor

Firmalara i�letme yüksek lisans�

�Firman�z� k�saca tan�t�r m�s�n�z?  

-Firmam�z 2007 de güne� enerjisin-

den elektrik üretimi ile ilgili  proje 
uygulama üretim yapmak amac�yla 
kurulmu�tur.Güne� enerjisinden elekt-
rik üretimi ile ilgili konut, Park cad-
de ayd�nlatmalar� telekomünikasyon 
baz istasyonlar�n�n güne� enerjisinden 
beslenmesi, tar�msal sulama ve sinya-
lisazyon uygulamalar�n� yurt d���nda 
ve yurt içinde yapm��t�r. Güne� enerji-
li ve �ehir �ebekesinden beslenen ledli 
ayd�nlatma üretimi yapmaktad�r.  Uy-
gulad��� ve üretti�i çal��malarla sek-
törde k�sa sürede yer edinmi�, mü�teri-
lerine en iyi ko�ullarda ürün/malzeme 
tedari�i yapmaya projeler sunmaya 
çal��maktad�r.3 ki�ilik çal��ma ekibini 
9 ki�iye ç�karm��t�r. Kapasite raporu-

nu, ISO kalite belgesini alm��t�r. Mü�-
terilerine, ba�ta güne� panelleri olmak 
üzere ledli ayd�nlatma armatürleri 
Batarya, �nwertör ve �arj regülatörü 
ürünlerin ithalat ve ihracat�n� yapmak-
ta projeler üretmekte ve uygulamak-
tad�r. Afrika da Ortado�uda projeler 
uygulam��t�r.

�Faaliyet gösterdi�iniz sektörün 
önemi nedir?

-Yenilenebilir enerji sektörü yeni o 

kadar da  h�zl� yayg�nla�an bir sek-
tördür. Bu nedenle önemi büyüktür. 
�� kolumuzla ilgili ledli armatürler 
üretmekteyiz. Mühendislik hizmetleri 
vermekteyiz. Küresel �s�nman�n etki-
sini daha da hissettirmeye ba�lad��� 
günümüzde alternatif  yeni enerji kay-
naklar� ön plana ç�kmaya ba�lam��t�r. 
Temiz enerji kaynaklar�n�n kullan�m� 
ba�ta ülkemiz olmak üzere tüm dünya 
için çok önemli bir gerekliliktir. Gü-
ne� Enerjisi, rüzgâr enerjisi, biyokütle 
enerjisi vb. gibi yenilenebilir enerji-
lerin kullan�lmas�, sera gazlar� sal�n�-
m�n� azaltarak dünyam�z� korumaya 
en büyük yard�m� sa�layacakt�r. BMD 
solar olarak, daha temiz bir dünya için 
alternatif enerji kaynaklar�n�n de�erini 
bilmekte ve bu yönde çal��malar�m�z� 
sürdürmekteyiz. 2007’den bu yana, 
ülkemizde yeni bir sektör olan güne� 
enerjisinden elektrik elde edilmesi 

konusunda deneyimli kadromuz ile 
güne� enerjisinden �s� ve elektrik elde 
edilmesi konusunda faaliyet göster-
mekteyiz.

��irketinizin k�sa ve uzun vadeli he-
de� eri hakk�nda bilgi verir misiz?

-�irketimiz in önemli hede� erinden 
biri pazarlama sat�� a��n� geni�letmek 
mü�teriye kaliteli ürün proje sunmak-
t�r. Uluslar aras� ve ulusal düzeyde 
sektörde yer alan � rmalar�n içinde yer 
almakt�r. Konumuzla ilgili AR-GE ça-
l��malar�na ve üretime yat�r�m yapt�k. 
Bu kapasiteyi büyütmek dü�üncesin-
deyiz.

�iç ve d�� ticarete, tan�t�ma yönelik 

çal��malar�n�z neler?

 -Kurulu�umuzdan bu yana konumuzla 
ilgili ve yak�n tüm fuar konferans top-
lant� ve benzeri olu�umlar�n içinde yer 
ald�k. Almaya devam edece�iz. Yurt 
d���nda gerek yaz�l� gerekse ürün nu-
munelerimizle � rmam�z�  tan�tmaya 
devam ediyoruz.

�Sektörünüzde ba�lat�lan KÜME-
LENME çal��malar� hakk�nda görü� 
ve izlenimleriniz nelerdir?

-Kümeye yeni kat�ld���m�zdan KÜ-

MELEME çal��malar� hakk�nda fazla 
bir �ey söyleyemeyece�im. Kümede 
yer alan � rmalar olarak bir komisyon 

kurulup i� konumuzla ilgili çal��ma, 

projeler geli�meler periyodik �ekilde 

duyurulursa çok daha iyi olur.

�Sektörünüze ve genel olarak 

KOB�’lere yönelik devlet destekleri 

hakk�ndaki görü� ve önerileriniz ne-

lerdir?

-Sektörümüz yeni, sektörümüzle ilgi-

li yasal düzenlemeler yeni yap�lmaya 

çal���lmaktad�r. Ancak gerek devletin 

gerekse � nans kurumlar� olan banka-

lar�n konuya ayr�cal�kl� bakmalar� ve 

desteklemeleri gerekmektedir. Çünkü 

temiz enerji. Çevreye zarar vermeyen  

kullan�m� kolay bir defa yat�r�m gerek-

tiriyor. Çok fazla bak�m gerektirmiyor. 

Firma olarak üretim kapasitemizi  ge-

ni�letmek yurt d���na daha fazla ihra-

cat yapmak ve ülkemize döviz kazan-

d�rmak istiyoruz. 

Ancak kobi olarak baz� desteklerin 

yetersiz ve baz� prosedürlerin sektö-

rümüz için yersiz oldu�u dü�üncesin-

deyiz.

�Eklemek istedikleriniz?

-KOB� lere somut destek imkanlar� 

sa�lanmal�d�r. AR-GE çal��malar�na  

özel destekler verilmelidir. D�� Pazar 

ara�t�rma destekleri yetersizdir. Ve de 

d�� Pazar ara�t�rma deste�inden fay-

dalanmak istedi�inizde; birincisi har-

caman�z�n tamam� destek kapsam�nda 

de�il. �kincisi, deste�i almak için ge-

rekli belge ve bilgileri veriyorsunuz.  

Hazineden paray�  en az iki y�l  geçiyor 

ancak alabiliyorsunuz.

OST�M OSB ve Fatih Üniver-
sitesi i�birli�i ile OST�M’li 
i�letme sahiplerinin ihtiyaç-

lar� do�rultusunda kullanabilecekle-
ri bilgi ve donan�mdan olu�a ��let-
me Yüksek Lisans (MBA) program� 
ba�lat�l�yor. 
 Program kapsam�nda; h�zla de�i-
�en i� dünyas�nda ya�ayabilir ve ö�-
renen organizasyonlara sahip olmas� 
gereken � rma lider ve yöneticilerine 
kapsaml� bir i�letme e�itimi verile-
cek.
 Gerçekle�tirilecek Yüksek Lisans 
Program�na kat�lan yöneticilerimi-
zin problem çözen ve karar verenler 
olarak i� dünyas�nda kar��la�t�klar� 
problemler kar��s�nda k�smi çözüm-
ler yerine farkl� metodolojileri ayn� 
anda kullanabilen yarat�c�l�k ve ye-
nilikçilik becerilerine sahip olmala-

r�n�n sa�lanmas� amaçlanmaktad�r. 
Özellikle;
 Kendisini ve i�letmesini çal��ma-
lar�nda daha ileri ta��mak isteyen 
yöneticilerin, mühendis kökenli olup 
i�letme bak�� aç�s�na tam olarak sa-
hip olmak isteyen � rma sahipleri ve 
yetkililerin, ilerde i�letmenin ba��na 
geçip i�letme ile ilgili tüm kararlar�n 
alt�na imza atacak olan ikinci ku�ak 
yönetici adaylar�n�n yüksek lisans 
yapmak için zaman� ayarlayamayan-
lar�n de�erlendirebilecekleri bildiril-
di.

 OST�M’de gerçekle�tirilecek olan 
program i�letmenin ana konular� olan 
yönetim ve organizasyon, muhase-
be ve � nans, üretim ve pazarlama 
alanlar�nda dersler içeriyor.  Ayr�ca 
i�letmede ihtiyaç duyulan konular 
kapsam�nda seçmeli dersler tercih 
edilebilecek. 

 Program ile ilgi-
li genel ko�ullar �öyle

 Program dili "Türkçe" dir. Prog-
rama dört y�ll�k üniversite mezunlar� 

ba�vurabilir. Bölüm s�n�rland�rmas� 
yoktur. Program en az 3 dönem (1 
y�lda), en çok 6 dönem  (3 y�lda) 
olmak üzere  4 zorunlu, 6 seçme-
li dersten (30 kredi) olu�maktad�r. 
Ö�renciler mezun olabilmek için 
normal derslerine ek olarak “Yük-
sek Lisans Projesi” haz�rlayacak-
t�r. ALES>55, GRE> 610 (say�sal 
puan), GMAT >450 skorlar�ndan 
herhangi biri istenmektedir. ALES, 
GRE yada GMAT �artlar�n�n sa�la-
namamas� durumunda programa özel 
ö�renci olarak kat�lmak mümkündür.  
Bir dönemde en az 2 en fazla 5 ders 
al�nabilir. Dersler hafta içi ak�amla-
r� ve hafta sonu belirlenecek uygun 
saatlere göre planlanacakt�r.

Daha temiz bir dünya 
için alternatif enerji 

kaynaklar�n�n de�erini 
bilerek bu yönde çal��malar 

sürdüren BMD Solar 
Enerji Sistemleri � rmas� 
sahibi Mehmet Ulusoy, 
KOB� lere somut destek 
imkanlar� sa�lanmas�n� 
ve AR-GE çal��malar�na  

özel destekler verilmesini 
istiyor. Ostim Yenilenebilir 

Enerji Kümelenmesi üyesi 
olan BMD Solar � rmas�n�n 
sahibi Ulusoy gazetemizin 

sorular�na �u yan�tlar� verdi
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Dünya Prestij Elekronik’in hedef yerli solar üretmek

Türkiye Elektrik ve Elektronik Sanayi bulu�tu 

Firman�n sahibi Ali �hsan Ulusoy 
1999  y�l�nda  savunma sanayi � r-
mas� olarak  kurulan ve daha son-

ra solar enerji  ve elektronik  k�sm�yla 
group � rmas� haline geldi�ini belirterek, 
“Ürünlerimiz yo�unluklu olarak yenile-
nebilir enerji ve ekipmanlar� olmak üze-
re kamera sistemleri, elektronik aksam 
,savunma sanayi ürünleri  ve ayd�nlatma 
ürünleri ürün yelpazemizde yer almakta-
d�r.  Malesef Türkiye’de Enerji sektörüne 
çok fazla devlet deste�i verilmemektedir. 
Zaten bu yüzden yurtiçinden çok yurt d�-
��na yönelik çal��malar�m�z vard�r” diye 
konu�tu.
 Firman�n faaliyet gösterdi�i sektörün  
savunma sanayisi ve  enerji sektörü ol-
du�unu belirten Ulusoy, Türkiye’de �u 
anda  enerji sektörü geli�mekte olan bir 
sektör oldu�unu, bu sektörde ön sa� ar-
da yer alman�n getirdi�i sorumluluklar� 
ta��d�klar�n�;  � rman�n  üretim hizmet ve 
teknolojisi bak�m�ndan  üst düzeyde bir 
kimli�e sahip oldu�unu söyledi.
Ulusoy “�irketimiz �u anda Türkiye’de 
Solar enerji ile çal��ma yapan ilk � rma-
lardan biridir. Uzun vadedeki hede� eri-
miz aras�nda Türkiye’de solar fabrikas� 
kurmak ve solar enerjinin Türkiye’deki 
maliyetlerini dü�ürmek  yer almaktad�r” 
dedi.  
 Ulusoy �unlar� söyledi: “Mü�teri port-
föyümüzün büyük k�sm�n�n yurtd���ndan 
olmas� nedeniyle yurt d��� ile gerek itha-
lat gerek ihracat konusunda çal��malar�-
m�z olmaktad�r. Ayr�ca daha fazla insana 

ulasabilmek ve yurtd���ndaki mü�terileri-
mize ‘biz buraday�z’ slogan�n�n gerçek-
le�ti�ini göstermek için fuarlara yo�un 
olarak kat�lmaktay�z.”
 

 Dünya Prestij Solar

 Dünya Prestij Elektronik � rmas� 1994 
y�l�nda Türk Silahl� Kuvvetlerinin yurt 
d���ndan temin etmekte oldu�u Yedek 
Parça ihtiyac�n�n kar��lanmas�na yönelik 
olarak faaliyet göstermek üzere kurulmu� 
ve bu do�rultudaki faaliyetlerini gerek 
yurt d��� � rmalar�n Türkiye temsilci-

si, gerekse Broker olarak bugüne kadar 
sürdürmü�tür. Firma Güne� enerjisi ile 
Elektrik üretimi konusunda ilk olarak 
Askeri kullan�m maksatl� olarak tan��m�� 
daha sonra özellikle ABD ve Avrupa’da 
sivil amaçl� kullan�m�n�n yayg�nl���n� 
gözlemleyerek bu temiz ve ekonomik 
enerji kayna��n�n Türkiye’de tan�t�m� ve 
kullan�m�n�n yayg�nla�t�r�lmas� amac�yla 
bünyesinde Dünya Prestij Solar Depart-
man�n� tesis ederek faaliyete geçirmi�tir.  
Bilindi�i üzere Türkiye bir güne� ülkesi 
olmas�na ra�men güne� enerjisinden su 
�s�tma maksatl� kullan�m d���nda Elektrik 

üretim amaçl� kullan�m henüz yayg�nla�-
mam��t�r. Yerle�im yerlerinden ve enerji 
nakil hatlar�ndan uzakta bulunan ve çe-
�itli amaçlarla kullanmak üzere enerjiye 
ihtiyaç duyan birçok ki�i ve kurulu� Gü-
ne� enerjisi vas�tas�yla bu ihtiyac�n�n kar-
��lanabilece�i konusunda, gerekli bilgisi 
olmamas� ve yeterince ürün tan�t�m� ya-
p�lmamas� nedeniyle s�k�nt� çekmektedir.
Güne� enerjisini elektrik enerjisine dönü�-
türecek olan hücreleri üretecek olan üre-
tim tesislerinin önemli miktarda yat�r�m 
gerektirmesi ve üretilecek malzemenin 
pazarlanmas� konusunda talep azl���ndan 
dolay� kar��la��labilecek güçlükler nede-
niyle bugüne kadar hücre üretimi yapan 
bir fabrika Türkiye’de tesis edilmemi�, 
bu konuda faaliyet gösteren � rmalar ge-
rek komple panel ithalat� gerekse Hücre 
ithalat� bilahare hücrelerin birle�tirilmesi 
yoluyla panel imalat�na giderek bu konu-
daki ihtiyac�n kar��lanmas�na yönelik ola-
rak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu 
konuda dikkat edilmesi gereken, imalatta 
kullan�lan malzeme ve kullan�lan tekno-
lojiye ba�l� olarak ula��lan verimlilik ve 
kalitedir. Rekabet veya ucuzluk maskesi 
alt�nda kalitesiz ve verimsiz ürünlerin 
Türkiye pazar�na girmesi tüketicinin ürü-
ne olan ilgisini azaltarak piyasan�n geli-
�imini engelleyebilir.  Firmam�z gereken 
hassasiyeti göstermekte ve üretiminde 
kulland��� panel ve hücrelerin seçiminde 
büyük bir dikkat göstermektedir.  

Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat 
Ergün, ‘Elektrik ve Elektronik 
Sanayi Strateji Belgesi’ne nihai 

�eklini verilece�i ‘Türkiye Elektrik 
ve Elektronik Bulu�mas�’nda yapt��� 
konu�mada, geli�mi� ve geli�mekte 
olan ülkelerin sürdürülebilir büyüme 
sa�lamalar�nda elektrik ve elektronik 
sektörünün temel bir unsur olarak öne 
ç�kt���n� belirtti.  Ergün, günümüzdeki 
teknolojik yeniliklerin, büyük oranda 
elektrik ve elektronik sektöründeki 
geli�melere dayand���n� dile getirerek, 

sektörün, bu yönüyle, sanayi toplumun-

dan bilgi toplumuna geçi� sürecinde 
hayati rol oynayan sektörlerin ba��nda 
geldi�ine i�aret etti.  Bu sektörün, ni-
telikli istihdam�n sa�lanmas� ve beyin 
göçünün önlenmesi aç�s�ndan da önem 
ta��d���n� vurgulayan Ergün, bütün bu 
nedenlerden dolay�, son te�vik progra-
m�nda belirledikleri 12 stratejik sektör 
aras�nda elektrik-elektronik sektörünün 
de yer ald���n� anlatt�. 
 Bakan Ergün, son y�llarda h�zla ge-
li�en elektrik ve elektronik sektörünün, 
bütün sanayi dallar� için vazgeçilmez 
bir sektör oldu�unu vurgulayarak, zira 
bu sektörün ürünlerinin, direkt olarak 
tüketicilerle bulu�tu�u gibi, di�er sana-
yiciler aç�s�ndan da girdi özelli�i ta��d�-
��n� kaydetti.  
 Montaja dayal� üretimin, sektörün 
güçlenmesini sa�lamakla birlikte, po-
tansiyelinin alt�nda kalmas�na neden ol-
du�una i�aret eden Ergün, ayn� sorunlar� 
ya�anan otomotiv gibi benzer sektörler-
de, yeni model ve tasar�mlar�n önemini 
s�k s�k vurgulad�klar�n� belirtti. 

‘Öncü ve özgün ürünler üretilmeli’ 

 Nihat Ergün, Türkiye’nin, art�k ken-
di ürünlerini, modellerini, markalar�n� 
olu�turmas� ve daha yüksek katma de-
�erli üretime geçilmesi gerekti�ini dile 
getirerek, elektrik-elektronik sektörü-

nün, bu konuya hassasiyet göstermeye 
ba�lad���n� sevinçle mü�ahede ettikleri-
ni ifade etti. 
 Nihat Ergün, Türkiye’nin mevcut tek-
nolojiyi ba�ar� ile tatbik etti�i gibi, önü-
müzdeki dönemde öncü ve özgün ürün-
ler de üretmesi gerekti�ini belirterek, bu 
nedenle, elektrik-elektronik sektörüne 
ayr� bir önem verdiklerini söyledi. Bütün 
geli�mi� ülkelerin bu sektörde ba�ar�l� 
ve lider ülkeler olmalar�n�n tesadüf ol-
mad���na de�inen Ergün, son dönemde 
h�zla Yükselen Güney Kore, Tayvan, 
Singapur, Finlandiya ve �spanya gibi ül-
kelerin de bu sektöre özel bir önem ver-
diklerinin görüldü�üne i�aret etti.  Ergün, 
Türkiye’nin, son derece canl� bir iç paza-
ra sahip oldu�u gibi, önemli bir ihracat 
potansiyeline de sahip oldu�unu vurgula-
yarak, Türkiye’nin gelir düzeyi artt�kça, 
insanlar�n birçok ürünü daha fazla tercih 
etti�ini anlatt�. 
 Türkiye’de 2002 y�l�nda 824 bin adet 
çama��r makinesi sat�l�rken, 2009 y�l�n-
da küresel krize ra�men bu rakam�n 1,5 
milyona yakla�t���n� dile getiren Ergün, 
di�er sanayi dallar�nda da ya�anan benzer 
canlanmalar�n, elektrik-elektronik sektö-
rünün tedarikçi yönünün güçlenmesine 
neden oldu�unu kaydetti. 

Türkiye’de solar enerji ile çal��maya ba�layan ilk 
firmalardan olan Dünya Prestij Elektrik Elektronik 
firmas�n�n hedefi  Türkiye’de solar fabrikas� kurmak ve 
solar enerjinin Türkiye’deki maliyetlerini dü�ürmek.

Sanayi ve Ticaret Bakan� 
Nihat Ergün, Elektrik ve 
Elektronik Sektörünün, 
2023 y�l�nda 45 milyar 

dolar ihracat yapmas�n� 
hedeflediklerini bildirdi.
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Dünyan�n en büyük endüstri 
zirveleri aras�nda yer alan 13. 
Uluslararas� Metal ��leme ve 

Teknolojileri Fuar� TATEF için geri sa-
y�m ba�lad�. Sektör liderlerini bir araya 
getirecek olan fuar, 12-17 Ekim 2010 
tarihleri aras�nda �stanbul Fuar Merkezi 
Cnrexpo’da gerçekle�tirilecek.
 Türkiye’nin en büyük fuar� olan, 
dünyada da ilk be� büyük endüstri zir-
vesi aras�nda yer alan TATEF, 12-17 
Ekim 2010 tarihleri aras�nda sektör 
derneklerinin deste�inde Türk makine 
sektörünün gücünü ziyaretçileriyle pay-
la�acak. E Uluslararas� Fuarc�l�k (EUF) 
ve �stanbul Fuarc�l�k (ITF) taraf�ndan 
Tak�m Tezgahlar� Sanayici ve ��adamla-
r� Derne�i (T�AD), Makine �malatç�lar� 

Birli�i (M�B) ve KOSGEB deste�inde 
gerçekle�tirilecek fuara yerli ve yabanc� 
lider � rmalar kat�lacak.
  120 bin metrekare alanda gerçek-
le�tirilecek TATEF, 750’nin üzerinde 
yerli ve yabanc� kat�l�mc�ya ev sahip-
li�i yaparken, 2.000’in üzerinde mar-
kay� da vitrine ç�karacak.Yakla��k70 
farkl� ülkeden 70 binin üzerinde sektör 
profesyoneli beklenen TATEF 2010’da 
ziyaretçiler en son 
teknolojiyi tek bir 
platformda takip 
etme f�rsat� bu-
lacaklar. TATEF 
2010, ITE Group 
taraf�ndan özel ola-
rak seçilerek davet 

edilmi� sat�n alma yetkilileriyle 6 gün 
boyunca yeni i� görü�melerinin yap�la-
ca�� ve stratejik i� birliklerinin kurula-
ca�� bir bulu�ma zirvesi olacak.
 OST�M OSB Müdürlü�ü ve birçok 
Ostimli � rmam�z TATEF Fuar�’na 
standl� kat�l�m sa�layacak. Düzenlene-
cek otobüs organizasyonlar� ile sanayi-
cilerin fuar� gezmesi sa�lanacak. Ostim 
stand�nda; 5000 � rman�n tan�t�m� yap�-

l�rken, CD- rehber 
arac�l��� ile � rma 
bilgileri ziyaretçi 
ve ilgili kitleye 
iletilecek. Fuar 
süresince ayr�ca 
OST�M’de ger-
çekle�tirilen veya 

devam eden  proje ve faaliyetler  hak-
k�nda da bilgi verilecek.
Türkiye’nin lider makine üreticilerinin 
yer alaca�� TATEF 2010’a, Almanya, 
�spanya, �talya, Fransa, Hollanda, �n-
giltere, Rusya, Japonya, Güney Kore, 
Tayvan ve Çin’den de � rmalar kat�l�-
yor. TATEF 2010’u özellikle Avrupa, 
Balkanlar, Orta Do�u ve Asya’dan al�m 
heyetlerinin ziyaret etmesi bekleniyor.
 TATEF 2010’da sergilenecek ürün 
gruplar� aras�nda her çe�it tak�m tez-
gahlar�, saç i�leme makine ve sistem-
leri, presler, tak�mlar, parça-donan�m-
aksesuarlar, imalat ve otomasyon 
araçlar�, ölçüm ve kalite kontrol araçlar� 
ve yaz�l�mlar yer al�yor.

Endüstri zirvesi TATEF için geri say�m ba�lad�

MÜS�AD fuar�nda uluslararas� ticaret rüzgar� esecek

TSK’n�n 2. Malzeme Sergisi Ankara’da yap�lacak

Türk Silahl� Kuvvetleri’nin (TSK), 
2. Malzeme Sergisi, Ankara Sa-
nayi Odas� (ASO) taraf�ndan 1-10 

Ekim tarihleri aras�nda Ankara’da ger-
çekle�tirilecek. 
 ASO Ba�kan� Nurettin Özdebir,  
TSK’n�n �u anki faaliyetlerini devam et-
tirebilmesi için yedek parça, lojistik ve 
levaz�m malzemelerine ihtiyac� oldu�unu 
söyledi. �imdiye kadar TSK’n�n bu ih-
tiyaçlar�n�n büyük k�sm�n� yurtd���ndan 
sa�lad���n� belirten Özdebir, Ekim ay� 
içerisinde düzenleyecekleri sergiyle bu 
malzemelerin yerli sanayiciler taraf�ndan 
kar��lanmas�n�n amaçland���n� kaydetti. 

 Özdebir, serginin ASO taraf�ndan dü-
zenlenmesi amac�yla Kara Kuvvetleri 
Lojistik Komutanl��� Kurmay Ba�kan� 
Tümgeneral Y�ld�r�m Güvenç’le bir pro-
tokol imzalad���n� bildirdi. 
 Söz konusu serginin 1-10 Ekim tarih-
leri aras�nda Sincan 1. Organize Sana-
yi Bölgesi’ndeki (OSB) i� merkezinde 
gerçekle�tirilece�ini anlatan Özdebir, 
serginin TSK’n�n d��a olan ba��ml�l��� 
ve Türkiye’nin kaynaklar�n�n yurt d���-
na gitmesinin önlenmesi aç�s�ndan çok 
önemli oldu�unu ve Ankara’n�n da art�k 
bir savunma sanayi oda�� haline geldi�ini 
kaydetti. 

“Sergiye uluslararas� nite-
lik kazand�rmak istiyoruz”

 Ankara’daki � rmalar�n i� kabiliyetleri 
ve imkanlar�n�n da artt���na i�aret eden 
Özdebir, TSK’n�n ihtiyac� olan yedek 
parça ve malzemenin bir ço�unun son 
derece teknik malzemeden olu�tu�unu 
söyledi. Bu malzemelerin Türkiye’de 
üretilmesinin Türk sanayinin daha yük-
sek katma de�erli i�ler yapabilme kabi-
liyetini artt�rmas�na yard�mc� olaca��n� 
belirten Özdebir, ASO olarak söz konusu 
sergiyi daha geli�tirerek uluslararas� bir 
niteli kazand�rmak istediklerini anlatt�. 
 Özdebir, �unlar� kaydetti: 
 “Bu sergiyi uluslararas� boyuta ta��-
man�n yan� s�ra TSK’n�n ihtiyac� olan 
malzemeleri üreten sanayicilerimizin 
ürünlerini de ayn� sergide te�hir ede-
cekleri bir mekan olu�turmak istiyoruz. 
Sergiyi TSK’ya malzeme satabilecek 
sanayicilerin ürünlerinin de bulundu�u 
bir sergiye dönü�türmek istiyoruz. Yine 
bu sergiyi uluslararas� hale dönü�türme 
kapsam�nda yabanc� ve kom�u ülke si-
lahl� kuvvetlerinin ihtiyaçlar�n� burada 
sergileyebilecekleri ve bu ihtiyaçlar� bu-
radan kar��layabilecekleri bir fuar haline 
dönü�türmek istiyoruz. Yabanc� ülkelerin 
silahl� kuvvetleri istedikleri ürünleri geti-
rip bu fuarda sergileyecek, üretici � rma-
larda gidip onlar� görecek ve (Ben bu i�i, 

�u kadar � yata yapar�m) diyecekler. Bu 

sergiye önümüzdeki y�llarda böyle bir 

nitelik de kazand�rmak istiyoruz. Hem 

Genel Kurmay Ba�kanl���’na hem de 

Milli Savunma Bakanl���’na bu arzu-

muzu ilettik.” 

Seminer Konferans ve 
E�itimler de Verilecek

 ASO’nun muhtemelen söz konusu 

sergiyi her çift rakaml� y�llarda tekrarla-

yaca��n� belirten Özdebir, sanayicilere 

de söz konusu sergiye kat�lmalar� ça�-

r�s�nda buldu. Özdebir, “Türkiye’deki 

bütün sanayicilerimizin bu sergiye gelip 

görmelerini ve buradan bir pay almalar�n� 

istiyoruz. Bu hem silahl� kuvvetlerimize 

bir destek hem de ülkemizin dövizinin 

yurtd���na gitmemesi aç�s�ndan çok ciddi 

bir katk�. Ayn� zamanda da � rmalar�m�-

z�n teknolojik kabiliyetlerinin artt�r�lmas� 

aç�s�ndan da ciddi bir f�rsat olacak” dedi. 

 Özdebir, sergi kapsam�nda TSK’n�n 

ihtiyaçlar�n� kar��lama, tedarik politika-

lar�, savunma sanayi ve güvenlik konula-

r�yla ilgili de kat�l�mc�lara yönelik semi-

ner, konferans ve e�itimler verilece�ini 

bildirdi. 

Üretici ve Tüketicilerin Bulu�ma Nok-
tas�” Büyük ticaret kapasitesi ve 
gönül birli�i organizasyonuyla, i� 

dünyas�n�n kalbi yine MÜS�AD Uluslararas� 
Fuar�’nda atacak. 2008 y�l�nda 27.000 m2 ka-
pal� alan, 13.500 m2 stand alan� ve 408 yerli, 
74 yabanc� olmak üzere toplam 507 � rman�n 
kat�l�m� ve 130.000 gibi rekor ziyaretçi sa-
y�s� ile gerçekle�en MÜS�AD Uluslararas� 

Fuar�’n�n 13.’sü 07-10 Ekim 2010 tarihlerinde 
CNR Expo Center Fuar Merkezi’nde gerçek-
le�tirilecek.
 MÜS�AD Uluslararas� Fuar�’n�; 3.200 MÜ-
S�AD üyesinin, 65 ayr� ülkeden 3.000 yabanc� 
sanayici-i�adam�n�n, yerli ve yabanc� ba�ba-
kan ve bakanlar�n, siyasi parti genel ba�kan-
lar�n�n, milletvekillerinin, bürokratlar�n, dip-
lomatlar�n, belediye ba�kanlar�n�n, esnaf ve 

vatanda�larla birlikte yakla��k 150.000 ki�inin 
ziyaret etmesi hede� eniyor.
 Kapasitesi ve i� ba�lant� hacmi ile ülkemi-
zin en büyük uluslararas� fuarlardan biri olan 
MÜS�AD Fuar�’na kat�lmak için ba�vurular�n 
ba�lad���, uygun �artlarda stant kiralamak iste-
yenlerin  212 222 04 06 numaral� telefondan 
ilgili birimlere ula�abilecekleri belirtildi. Fua-
ra OST�M de kendi stand� ile kat�lacak.

Ekim ay�nda �stanbul’da “Uluslararas� Ticaret Rüzgâr� Esecek” 13. MÜS�AD Uluslararas� Fuar�, 07–10 
Ekim 2010 14. Uluslararas� �� Forumu (IBF) Kongresi, 06-09 Ekim 2010 tarihlerinde gerçekle�tirilecek.
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Bir mikron, milimetrenin binde 
biridir. Bir saç k�l� çap�n�n 
ise 0,02 milimetre ile 0,04 

milimetre aras�nda oldu�u biliniyor. 
Yani, 5 mikron bir saç k�l� kal�nl���-
n�n alt�da biri kadar bir �ey oluyor. 
Ç�plak insan gözünün göremeyece�i 
kadar küçük bir aral�k.
Hassas i�ler yapan bir i�letmede 
en küçük hangi aral���n ölçülebildi�i 
o i�letme için oldukça önemli bir 
bilgidir. Bu bilgi hem o i�letmenin 
neyi ne kadar yapabildi�ini gösterir, 
hem de bu i�letmenin kendisini i�-
ten anlayanlara daha kolay ve rahat 
ifade edebilmesin sa�lar.
Biz OST�M’de varolan altyap�lar� 
kullanarak, OST�M’in ustalar� ile bir-
likte bir deneme yapt�k. Baz� boyut-
lar� için yaln�zca 5 mikron tolerans 
verilmi� olan parçalar imal ettik. 
Silahlar�n hassas parçalar�n�n imalat 
sonras� kontrollar�nda kullan�lmas� 
öngörülen bu parçalar�n (mastarlar�n),
- Tasar�m�n� yapt�k,
- Malzemesini temin ettik,
- Ön tornalama i�lemlerini yapt�k,
- Is�l i�lemini yapt�k,
- Ta�lama i�lemlerini yapt�k,
- Kalibrasyonlar�n� yapt�rarak belge-
lendirdik.
Ortaya ç�kan parçalar�n kendileri 
ilk bak��ta çok �ey ifade etmese-

ler de, yukar�da anlat�lan sürecin 
tamamlanmas� ba�l� ba��na önemlidir. 
Bu sürecin ba�ar�yla tamamlanm�� 
olmas�, bunun OST�M’de varolan 
altyap� ve insan kayna��yla gerçek-
le�tirilmi� olmas� ise i�in esas önemli 
yan�d�r.
Bu süreçte birçok insanla birlikte 
çal��t�k. Onlara ne yapmaya çal��-
t���m�z� ve yapt���m�z i�in ne denli 
önemli oldu�unu anlatt�m. Çekinen-
ler oldu, ku�ku duyanlar oldu, onlar� 
ikna ettim. Sonunda kendilerine ve 
birbirlerine güvenen insanlardan olu-
�an bir ekip ve sayg� duyulacak bir 
ekip çal��mas� ç�kt� ortaya.
Bu süreçte bulunan ve hepsine 
ayr� ayr� te�ekkür borçlu oldu�um 
ki�iler, isimsiz birer kahraman olarak 
kalmamal�lar. Bu nedenle onlar�n 
isimlerini teker teker anmaktan imti-

na etmeyece�im:
UMUT Kal�p’tan �brahim, �s�l 
i�lemde olabilecek çarp�lmalar� ve 
ta�lama paylar�n� göz önüne alarak 
Sverker 21 �sveç Çeli�i’nin tornas�n� 
yapt� (ke�ke 1940’l� y�llarda oldu-
�u gibi nitelikli tak�m çeli�i üreten 
kendi kurulu�lar�m�z olsayd�.)
KORKMAZ Is�l ��lem’den Metalur-
ji Mühendisi Eser vakumlu f�r�nda 
malzemeleri istenilen sertli�e eri�tirdi, 
hem de hiç çarp�lmaya yol açma-
dan.
S�LTA� Ta�lama’dan Yücel Usta, 
tüm ustal���n� kullanarak ve gerçek-
ten uzun zaman ay�rarak mastarlar�n 
d�� çap ve delik ta�lama i�lemlerini 
yapt�. 
Ta�lama sürecinde ekipman olarak 
yard�mc� olan B�RBEN’den Nazan 
Han�m’a, DORA’dan Hakan ve 

�skender’e, ayr�ca bozulan bir çap� 
tüm ustal���n� kullanarak sert krom 
kaplay�p parçam�z� bize yeniden 
kazand�ran M�KRON’dan Hüseyin 
Usta’ya te�ekkür borçluyuz.
Mastarlar i�lendi, bize göre ölçü-
ler uygundu. Ama bize göre uygun 
olmas� yetmezdi. Bu mastarlar�n 
ba��ms�z bir üçüncü taraf laboratu-
ar�nda ölçülmesi ve kalibre edilmesi 
�artt�. Bu noktada UMS’den Hikmet 
bey ve �brahim bey yard�mc� oldu-
lar. Mastarlar�m�z ölçüldü, do�rulan-
d� ve uluslar aras� geçerlili�i olan 
sertifikalarla belgelendi.
Sonunda, elbirli�i ile, OST�M’de 
var olan altyap�y� kullanarak asl�nda 
var oldu�una inand���m bir kabiliyeti 
ortaya ç�kard�k.     

Ku�kusuz en büyük te�ekkürü 
bizlere güvenen ulusal kurumumuz 
TUB�TAK SAGE ve orada çal��mak-
ta olan de�erli meslekta�lar�m�z hak 
etmekte.
Güvenlerini bo�a ç�karmad���m�z 
için mutluyuz.
Sonunda hepimiz, hem evimize 
götürece�imiz ekme�i kazand�k, hem 
de, daha önemlisi, ne yapabilece-
�imizi, hassasiyetimizin kaç mikron 
oldu�unu ö�rendik.

Ölçtük: Hassasiyetimiz 5 
Mikron (5 m�)!

acinar@
etik.com

.tr

Atilla ÇINAR
Makine Mühendisi

“Türk Finans Sektörü 
mali krize iyi direndi”

ESDER: “Kay�td��� istihdam 
kontrol alt�na al�nmal�”

Deloitte’un haz�rlad��� “Türkiye 
Finans Sektörü Raporu– Küresel 
Kriz Yörüngesinden Ç�k��” Ra-

poru, Türkiye � nans sektörünün küresel 
mali krize direnç gösterdi�ini ortaya koy-
du. Rapora göre Türk bankac�l�k sektörü 
güçlü aktif kalitesi, sermaye yeterlili�i, 
risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri sa-
yesinde bu dönemde, di�er sektörlere ve 
yurt d��� örneklerine oranla daha az etki-
lendi.
 Deloitte Türkiye, tüm dünyada hare-
ketli geçen bir dönemin ard�ndan, Türk 
� nans  sektörünün bu dönemdeki perfor-
mans�n� de�erlendiren “Türkiye Finans 
Sektör  Raporu– Küresel Kriz Yörün-
gesinden Ç�k��” isimli çal��mas�n� ya-
y�nlad�. Raporun ilk bölümünde, dünya 
ve Türkiye ekonomisi ile Türkiye � nans 
sektöründe küresel krizin etkilerinin ge-
nel görünümüyle ilgili bilgilere yer ve-
rilirken, di�er bölümlerde ise yap�sal ve 
� nansal göstergeler, rasyolar, yurtd���yla 
kar��la�t�rmalar, sektörel pazar paylar� ve 
�irket karl�l�klar�yla ilgili bilgiler �����nda 
� nans sektöründeki önemli geli�meler 
mercek alt�na al�nd�. Özellikle 2006 y�l�n-
dan günümüze kadar olan veriler üzerinde 
durularak haz�rlanan rapor, bu sayede kri-
zin as�l etkilerini çarp�c� bir �ekilde ortaya 
koydu. Raporunda Türk � nans sektörü-
nün toplam akti� erinin yakla��k yüzde 
80’ini olu�turan bankac�l�k sektörünün 
yan� s�ra, sektörün di�er önemli lokomo-
ti� eri olan sigortac�l�k, bireysel emeklilik, 
faktoring, tüketici � nansman� ve � nansal 

kiralama sektörlerinin küresel krize nas�l 
yan�t verdiklerini yurtd��� ve yurtiçi sektör 
dinamikleri �����nda incelendi.
 Raporda, Türkiye � nans sektörünün 
küresel mali krize direnç gösterdi�ini 
ortaya koydu. Raporda, Türk bankac�l�k 
sektörünün güçlü aktif kalitesi, serma-
ye yeterlili�i, risk yönetimi ve iç kontrol 
sistemleri sayesinde bu dönemden, di�er 
sektörlere ve yurt d��� örneklerine oranla 
daha az etkilendi�ine de�inildi. 

Rekor büyüme

 Finans sektörünün 5’te 4’ünü olu�turan 
Türk bankac�l�k sistemi ise geli�mi� ülke-
lerdeki bir çok büyük bankan�n milyar-
larca dolar zararla kapatt��� 2009 y�l�n�n 
ilk 3 çeyre�inde, karl�l�k performans�nda 
rekorlar k�rd�. Bankac�l�k sektörünün top-
lam akti� eri, Aral�k 2009 itibariyle 2008 
y�l sonuna göre yüzde 14 artarak 834 mil-
yar TL’ye yükseldi. Bankac�l�k sisteminin 
aktif büyüklü�ünün yüzde 92.8’ini olu�tu-
ran mevduat bankalar�, y�l� yüksek karl�l�k 
oranlar� ile kapad�lar. Bankalar�n artan 
karl�l�klar�nda net faiz gelirlerindeki art�-
��n etkisiyle ya�anan s�çrama etkili oldu. 
2010 y�l�ndan itibaren ise, azalacak marj-
lar ile birlikte aktif karl�l�k rakamlar�nda 
dü�ü� ya�anmas� ve faiz d���  gelirler-faiz 
d��� giderler oran� di�er bankalara göre 
yüksek olan bankalar�n öne ç�kmas� bek-
lentisi dile getirildi.

ESDER Genel Ba�kan� Çelikus 
yapt��� yaz�l� aç�klamada, si-
g o r t a s � z 

çal��anlar�n sa-
y�s�n�n 900 bine 
yükseldi�ine i�a-
ret etti. Sigortas�z 
çal��man�n, top-
lumda ekonomik 
ve sosyal yara-
lar açt���n� ifade 
eden Çeliku�, bu 
nedenle kay�t d��� 
istihdam�n bir 
an önce kontrol 
alt�na al�nmas� 
gerekti�ini vur-
gulad�. Sigorta 
primlerinin dü�ürüldü�ü taktirde 
sigortas�z çal��an say�s�n�n azala-
ca��n� kaydeden Çeliku�, sigortas�z 
i�çi çal��t�rman�n Türkiye için pek 
çok zarar� oldu�u ifade etti. Çeli-
kus, “Sigorta primlerinin yüksek 
olu�u nedeniyle esna� ar, sanatkar-
lar, KOB�’ler çal��t�rd�klar� ki�ilerin 
primlerini ödeyemiyor. Primler ma-
kul bir düzeye indirilebilirse, kay�t 

d��� istihdam azalacak, çal��anlar 
da sosyal güvenlik kapsam�na giren 

haklar�ndan faydalana-
bilecektir” dedi. 
 Sigortal� istihdam 
ile üretimin kalitesinin 
artaca��n�, çal��anla-
r�n ya�am standard�n�n 
yükselece�ini, i�veren-
lerin daha kolay perso-
nel bulabilece�ini ve 
bütün bunlar�n da dev-
lete bir katma de�eri 
olaca��n� belirten Çe-
liku�, kay�tl� istihdam 
oran�n�n mutlaka yük-
seltilmesi gerekti�ini 
vurgulad�.

Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat 
Ergün’ün aç�klad��� üzere, mesleki 
yeterlilik belgesine sahip ki�ilerin 
istihdam edilmesi halinde 1 y�l sü-
reyle i�veren paylar�n�n Hazine ta-
raf�ndan kar��lanacak olmas�n�n da 
örnek bir karard�r oldu�unu belirten 
Çelikus, bakanl���n sigorta primin-
de de indirim gerçekle�tirmesinin 
büyük bir ad�m olaca��n� kaydetti.

Esnaf ve Sanatkarlar Derne�i (ESDER) Genel 
Ba�kan� Mahmut Çelikus sigortas�z çal��anlar�n 

say�s�n�n 900 bine yükselmesine dikkat çekerek, 
“Sigortas�z çal��ma, toplumda ekonomik ve 

alt�na al�nmal�d�r” dedi.






