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Büyüme KOB kredilerine yansd
Ekonomideki canlanma KOB kredilerine de yansd. Mays itibariyle son 5 aylk
dönemde KOB’lere kullandrlan kredi miktar 12 milyar 313 milyon TL oldu. Bu
dönemde 15 bin 716 adet KOB niteliindeki müteriye kredi kullandrld.
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ki çeyrektir üst üste büyüyen Türkiye ekonomisinde yaanan canlanma, KOB kredilerinde de hissedilmeye balad. Mays ay itibariyle son
5 aylk dönemde KOB’lere kullandrlan kredi miktar 12 milyar 313 milyon
TL artla 95 milyar 590.5 milyon TL
olurken, kredi kullanan KOB says 15
bin 716 artla 1 milyon 244 bin 362’ye
ulat. 2009 yl sonuna göre Mays’ta
takibe düen KOB kredilerinde de gerileme yaand. Takibe düen krediler
yüzde 6.4 gerilerken, kredisi takibe
düen KOB saysndaki art yüzde
1.7’yle snrl kald. Yaanan tüm bu
olumlu gelimelere karn, batk kredileri nedeniyle kredisi takibe düen
KOB says geçen yln ayn dönemine göre Mays’ta yüzde 42.9 artla 207
bine dayand.
Bankaclk Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açklad
Mays ay nteraktif Bülteni’ne göre
KOB’lere kullandrlan toplam nakdi
kredi miktar geçen yln ayn ayna

göre yüzde 20.2 artla 95 milyar 590
milyon TL oldu.
Geçen yl Mays sonu itibariyle
KOB’lere kullandrlan kredi tutar 79
milyar 539.7 milyon TL düzeyindeydi.
Mays itibariyle kredi kullanan KOB
niteliindeki müteri says geçen yln ayn ayna göre yüzde 0.1 azalarak
1 milyon 244 bin 362’ye indi. Son iki
çeyrektir üst üste büyüyen Türkiye ekonomisinde yaanan toparlanma, 2010
ylnn ilk 5 aynda KOB kredilerine
de hissedildi. Mays itibariyle 5 aylk
dönemde KOB’lere kullandrlan kredilerde 12 milyar 313 milyon TL’lik
art yaand. Kredilerden yararlanan
KOB says ise 15 bin 716 artt. Böylece Mays’ta KOB kredileri 2009 yl
sonuna göre yüzde 14.8, kredi kullanan
KOB says yüzde 1.3 art gösterdi.

Mikro iletme kredileri
yüzde 5.2 artt
Mays ay itibariyle mikro iletmelere
kullandrlan krediler geçen yln ayn

ayna göre yüzde 5.2 orannda artarak
32 milyar 359 bin TL’ye çkt. Anlan
dönemde kredi kullanan mikro iletme
says yüzde 2.9 azalla 1 milyon 32
bin iletmeden, 1 milyon 3 bin iletmeye dütü.

Kredi kullanan orta
büyüklükteki iletme
says yüzde 18.5 artt
letmeler büyüdükçe, bankaclk
sektöründen ald kredilerde de art
dikkat çekti. Mays ay itibariyle kredi
kullanan küçük iletme says geçen
yln ayn ayna göre yüzde 10.7 artla 168 bin 804’e, kullanlan kredi
tutar yüzde 25.6 artla 25 milyar 801
milyon TL’ye ulat. Anlan dönemde
kredi kullanan orta büyüklükteki iletme says yüzde 18.5 artla 72 bin
912, kullandrlan kredi miktar ise
yüzde 32.6 artla 37 milyar 430 milyon TL oldu.

OSBÜK olaan genel kurulunu yapt

O

SBÜK’ün VIII. Olaan Genel
Kurul Toplants, 19 Haziran
2010 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanl Temsilcisi gözetiminde
yapld. OSBÜK VIII. Olaan Genel
Kurul Toplants Divan Bakanlna
Ramazan Sodan, Üyeliklere Adnan Keleolu ve Sami Bilge seçildi. OSBÜK
Bakan Mahmut Ylmaz VIII. Olaan
Genel Kurul Hazirunu ve toplantya katlan Kayseri Milletvekili ve AKP Grup
Bakanvekili Mustafa Elita’ a, TBMM
Sanayi Komisyonu Bakan ve Sakarya
Milletvekili Hasan Ali Çelik’ e, Sanayi ve Ticaret Bakanl Müstear Ali
Boa’ ya, Sanayi ve Ticaret Bakanl Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürü Ramazan
Yldrm’ a teekkür ederek, Faaliyet
Raporunun daha önceden temsilcilerine
gönderildiinden konumasnn raporunun bir özeti olacan belirterek sözleriine balad. YILMAZ konumasnda
OSB’lerin genel durumundan rakamlarla bahsederek,Türkiye ekonomisindeki OSB’lerin önemini, 2008 yl son
aylarnda tüm dünyay ve ülkemizi etkileyen ekonomik krizin Türkiye’ deki
etkilerinden ve OSB’lerin enerji tüke-
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Mahmut YILMAZ

timlerinden alnan verilere dayanarak
Mays 2008, Mays 2009, Mays 2010
aylarndaki toplam enerji tüketiminde
%17 orannda büyüme gözlemlendiini,

bununda TÜK’ in kriz deerlendirme
verilerinden alnan sanayi üretimindeki
4-5 aydr istikrarl devam eden %17 lük
büyüme ile eletiini söyledi.
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SO Bakan Küçük: Dünyann hamal olmayalm
stanbul Sanayi Odas (SO) Yönetim Kurulu Bakan ve TOBB Yönetim kurulu Bakan Yardmcs
Tanl Küçük, AR-Ge ve inovasyonun önemine dikkat çekerek, “Dünyann hamal olmak istemiyorsak,
ileri teknoloji üretimi noktasndaki eksiklerimizi hzla gidermeliyiz” dedi.
le, ülkemizle, bölgemizle deil, dünya
ile yarmak” dedi.
21. yüzylda küresel yarta öne geçmenin yolunun, ülkelerin nitelikli giriimci saysn artrmaktan geçtiini belirten Küçük, TOBB olarak giriimciliin
desteklenmesini, hem ekonomik büyüme, hem de istihdam art anlamnda
gerekli gördüklerini vurgulad.

Sanayi ekonomileri bilgi
ekonomilerine dönüüyor

T

eknogiriim Sermayesi Destei
Tantm Program” toplantsnda konuan Küçük, snrlarn
giderek yok olduu, Dou ile Bat’nn,
Kuzey ile Güneyin birbirine yaklat yer kürede, ülkeler arasnda son

derece zorlu bir yar olduunu belirtti. Türk sanayicileri olarak kendilerinin de Almanya’nn mühendisleri,
Hindistan’n yazlmclar, Çin’in giriimcileri ile rakip olduklarn vurgulayan Küçük, “Artk hedemiz, ehrimiz-

Günümüzde sanayi ekonomilerinin bilgi ekonomilerine, sanayi toplumlarnn
da bilgi toplumuna dönümeye baladn belirten Küçük, bilgi toplumunda
ülkelerin rekabet gücünü, Ar-Ge alt
yaps, inovasyon kapasitesi ve giriimciliin belirlediini vurgulad. Dünyann 17’inci büyük ekonomisi olan

Türkiye’nin, ileri teknoloji ürünleri ihracatnda 52’nci srada olduunu, dünya ileri teknoloji ihracatnn ise ancak
onbinde 2’sini salayabildiine dikkat
çeken Küçük, unlar söyledi:
“Dünyann hamal olmak istemiyorsak, ileri teknoloji üretimi noktasndaki
eksiklerimizi hzla gidermeliyiz. leri
teknoloji üretme ve nitelikli giriimci
yetirtirme yönündeki desteklerin daha
da artrlmasnn ülkemizin gelecei
açsndan çok büyük öneme sahip olduunu düünüyorum. Ülkemizde giriimci olma yönünde önemli bir talep ve
giriimciyi destekleme yönünde çeitli
arz kanallar varken, bunlar biraraya
getirmekte zorlandmz görüyorum.
Söz konusu desteklerin tantm etkin
bir ekilde yaplmaldr.”

MO: “Krizden çkm deiliz”


naat Mühendisleri Oda-s(MO),
TÜK tarafndan açklanan 2010
ylnn ilk çeyreine ilikin inaat
sektörü ciro ve üretim endekslerinin,
inaat sektöründe 2007 yl ortalarnda
balayan krizin devam ettiinin göstergesi olduunu vurgulad. naat sektöründe yaanan krizin, sürdürülebilirlik
snrlarn atn ileri süren Harp, çok
sayda rmann kapanma noktasna geldiini bildirdi.
MO Yönetim Kurulu Bakan Serdar Harp, TÜK’in 2010 yl ilk çeyrek
inaat ciro ve üretim endeksi verilerine
yönelik açklama yapt. Harp yapt
açklamada, inaat sektörü ciro endeksinin kriz döneminin en dip seviyesinde
olduunu belirterek, inaat üretim en-

deksinin yüzde 5.6 orannda art göstermesinin anlamszlna ve hatta üretim rakamlarnda bir önceki yln ayn
dönemine göre baz etkisi göz önünde
bulundurulunca 2005 yl rakamlarnn
bile gerisinde olduuna dikkat çekti.

En büyük daralma bina d
inaat sektöründe
Harp, üretim endeksi incelendiinde
en büyük daralmann, bina d inaat
sektöründe olduunu vurgulayarak, bu
alanda yaanan yüzde 29 oranndaki
küçülmenin, kamusal yatrmlarda yaanan daralmada da yapt etkilerin
hissedilebilir oranda olduuna dikkat

çekti. Harp, 2008 itibariyle inaat sektöründe yaanan küçülmenin toplamda
yüzde 20’nin üstünde olduunu vurgulad.
Harp, 2010’un birinci çeyreine ilikin inaat maliyet rakamlarnda yüzde
3.49’luk art olduunu vurgulad. naat malzemesi yatlarnda yaanan artn etkisiyle ortaya çkan bu maliyet
artnn, durgun olan bu sektörü daha
da olumsuz etkilediini ifade ederek,
bu sektörde yaanan her türlü olumsuzluun, yüz binlerce kiinin hayatna dorudan yansdna dikkat çekti.
Harp, büyüme dönemlerinin büyük
irketler tarafndan paylalrken, küçülmenin bedelinin inaat sektöründe
çalan herkesin ödediini kaydetti.

KT’lerin zarar 464.1 milyon lira
K

amu ktisadi Teebbüsleri’nin
(KT) toplam görev zarar ilk
çeyrekte 464.1 255 kiiye ge-

riledi.
Hazine Müstearl, KT’ler ve
özelletirme kapsamnda bulunan ku-

rulularn Ocak-Mart dönemine ilikin
görev zararlar, stok borçlar ve istihdam verilerini açklad. Buna göre,
KT’lerin Ocak-Mart döneminde Hazine kontrolörleri ve ilgili bakanlk
müfettilerince kesinletirilen görev
zararlar cari yatlarla 441 milyon 678
bin TL olurken, toplam görev zararlar 464 milyon 98 bin TL olarak gerçekleti. Bu dönemde bütçeden nakit
olarak ödenen ya da mevzuat uyarnca
kuruluun Hazine Müstearl’na olan
borçlarnn mahsup edilen zamanam dolaysyla kurulua ödenmeyip
Hazine’ye irat kaydedilen tutarlarn
toplam 491 milyon 617 bin TL olarak
gerçekleti. Söz konusu ilk çeyrekte
dönemde zararnn Hazine kontrolörlerince kesinlemesinden önce 955
milyon 715 bin TL’lik avans ödeme
yapld.

TMO’nun görev zarar 440 milyon tl

TCDD’nin ayn dönemde toplam
görev zarar 10 milyon 587 bin TL
olduu belirlenirken, devir 10 mil-

Ocak-Mart döneminde Toprak
Mahsulleri Ofisi’nin(TMO) cari fiyatlarla toplam görev zarar 440 milyon TL olurken, toplam ödeme 390
milyon TL olarak gerçekleti. Bu dönemde TMO’nun devreden görev zarar 830 milyon TL düzeyine ulat.

yon 587 bin TL oldu. Devlet Hava
Meydanlar letmeleri’nin (DHM)
görev zararnn 5 milyon 296 bin TL
olduu dönemde, kesinleen ve devreden görev zarar da 5 milyon 296
bin TL olarak gerçekleti. Türkiye
eker Fabrikalar A..’nin 7 bin TL
görev zararnn olutu. Görev zarar Tütün, Tütün milyon TL, Türkiye Kömür letmeleri Kurumu’nun
(TK) 101 milyon 617 bin TL oldu.
TK’nin kesinlemi görev zararnn
ise 433 milyon 284 bin TL olduu
görüldü.
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Esnaf bu örgütlenme ile güçlenemez
Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün, esnafn mevcut örgütlenme modelinin ve yapsnn
gözden geçirilmesi gerektiini vurgulayarak, “Esnafmzn çok dank bir örgütlenme yaps var.
3 binden fazla esnaf odasyla, yani salkm saçak bir örgütlenme yapsyla esnaf güçlenemez” dedi.

Somut iler,
soyut hevesler!

K

ümelenmeyi teorik bir kavram olmaktan
çkarp dört sektörde hayata geçiren OSTM,
KÜMELENME olgusunu ulusal boyutta bir
ibirlii platformuna dönütüren sürecin ve giriimin
de öncüsü oldu.
Anadolu Kümeleri birlii Platformu (AKP)
Türkiye’nin deiik illerinde, farkl sektörlerde kurulmu
15 kümeyi bir dayanma ve ibirlii platformunda
buluturdu. Ostim yönetiminin ve Çankaya Üniversitesinin bu sonuca ulamasndaki lokomotif rolünü takdir
ve teslim etmek gerekiyor.
Ostim’de yaplan rekabet analizi sonras i ve inaat
makineleri, savunma, yenilenebilir enerji ve medikal
sektörlerde oluturulan kümelenme çalmalar ile ad
geçen sektör üreticileri ilk kez ayn platformlarda bulutular.  ve inaat makineleri kümelenmesinde 71,
yenilenebilir enerjide 43, savunmada 69 ve medikal
küme platformunda 44 firma “ortak rekabet ve inovasyon” bilinci edinme sürecine dahil oldular. Ortak
lobi, eitim, danmanlk, tedarik, tantm, pazarlama,
ar-ge, laboratuar, proje, i modelleri, personel ve
servis imkanlarn kullanabileceklerini gördüler.
Çankaya Üniversitesi Rektörü Sayn Prof. Dr. Ziya
Burhanettin Güvenç ve deerli öretim üyelerinin
sosyal sorumluluk hisleri ve özverili yaklamlar ile
Ostim’de sahaya inmeleri; KOB’lerle, üreticilerle scak
ilikileri yaanan sürecin moral harcn oluturdu.
Ostim yönetimi ise kümelenme ve üniversite sanayi
ibirlii enstrümann, dier bölgesel paydalar ve yerel otoriteleri de iin içine katma becerisi göstererek
etkin bir ekilde kulland. Nitekim OSTM, 3-4 Haziranda ÜSMP’in geleneksel Üniversite Sanayi birlii
Ulusal Kongresini baar ile gerçekletirmitir.
Küme çalmalar sonrasnda neler geliti?
Ostim kümelenme sürecinde 3 ylda 14 üniversiteyle 41 proje yapmay baarm.
Rekabet analizi ve kümelenme sonrasnda baka
neler kazanlm:
Ostimli firmalar ve üretim güçleri daha yakndan
tannm; kullanlabilir veri taban elde edilmi, firmalar
aras ortak ihtiyaç ve ibirlii olanaklar konusunda
somut fikir sahibi olunmu, firmalar aras i kapasitesi
ve ibirliinde art salanm. Sektör geliim plannda
firmalarn kendi geliim planlarn hazrlamalar ve
karar mekanizmalarnda barol oynamalarn salanm. Hzl iletiim ve bilgi ak sayesinde lokomotif
projeler gelitirilmi. Daha fazla kurum ve kurulula
tanml ve sürdürülebilir ilikiler kurulmu. Üniversitesanayi ibirliinde tanml ve sürdürülebilir ibirlikleri ve
projeler tanmlanm.
Yukarda sadece kümelenme ve üniversite sanayi
ibirlii sürecindeki bölüm bile bir sanayi bölgesini
yönetmenin nasl bir basiret, yetenek ve vizyon gerektirdiini ortaya koyuyor. Oysa fotorafn tamamna objektif olarak bakmay bilenler daha fazlasn
görüyorlar.
Ostimli KOB’ler önümüzdeki süreçte oluturulan
kümeler, ibirlii-güçbirlii projeleri, üniversite sanayi
ibirlikleri ve onlar adna oluturulmu organizasyonlarn ve giriimlerin meyvelerini daha somut olarak
devireceklerdir…
O nedenle baary alglayamayan kimi küçük ve
soyut hevesleri tebessümle karlyoruz.

E

snaf Deiim, Dönüüm
ve Destek Strateji Belgesi ve Eylem Planyla
birlikte esnafn alveri merkezleriyle rekabet edebilecek bir
yapya kavuturmay hedeediklerini söyleyen Bakan Ergün,
esnaf için mesleki eitimin önemine de deindi. Bakan Ergün
ayrca 81 ilde KOSGEB Merkez Müdürlüü açlmas karar
ile Anadolu’nun her yerinden
KOB’ler ile esnaf ve sanatkarlarn desteklere kolayca erimelerinin salanacan ifade etti.
Bakan Ergün, esnaf ve sanatkarmzn bu örgütlenme yapsn
onu daha güçlü klacak, ilevsel
hale getirecek noktaya tayacaz. Esnaf Deiim, Dönüüm
ve Destek Strateji Belgesi ve
Eylem Plan’nda 2 yl içerisinde
bu konuda mevzuat deitirmek
ve bunu bir güçbirlii haline getirmeyi hedeiyoruz” eklinde
konutu.

Anadolu’nun her yerinden KOB’ler desteklere kolayca ulaacak
KOB’ler için yeni bir dönem
balatacak olan yeni destek programlarnn, 15 Haziran’da Resmi
Gazete’de yaymlanarak yürülüe
girdiini anmsatan Bakan Ergün,
strateji belgesinde yer alan ve
KOSGEB’in sorumluluunda olan
eylemlerin, bu yeni destek programlaryla hayata geçirilmi olacan kaydetti. Ergün, “Bu destek programlarnn uygulamaya

girmesiyle birlikte, KOSGEB’in
kurum tekilat yapsn üçlendirmek için, 81 ilde KOSGEB Merkez Müdürlüü açlmas kararn
da aldk. böylece Anadolu’nun
her yerinden KOB’ler ile esnaf
ve sanatkarlarmzn desteklere
kolayca erimelerini salayacaz” diye konutu.
Esnaf ve sanatkarlarn, deiim
ve dönüüme ayak uyduramadklar takdirde, sorunlarnn azalmayacan, aksine katlanarak
devam edeceini söyleyen Ergün,
“Bu süreci tamamen tehdit odakl
bir yaklamla ele almyor, sürecin barnda tad frsatlara da
odaklanmak gerektiini düünüyoruz” dedi. Her ya ve meslekteki esnaf ve sanatkarlarn doru bir
ekilde eitimden geçmesi gerektiini vurgulayan Bakan Ergün,
esnaftan alveri yapmann en
keyii yannn, esnaf ile kurulan o
yakn iliki, sohbet etmek ve hatta
beraber bir bardak da çay içmek
olduunu söyledi. “Bugün hiçbir
alveri merkezinde bulamayacanz kalitede bir takm elbiseyi dikecek olan yüzlerce terzimiz
olduunu biliyoruz” diyen Bakan
Ergün, bu kadar kaliteli ustann
arasnda, iini iyi yapmayan veya
batan savma yapan birkaç tane
adamn, dier ustalarn da ekmeiyle oynayabildiine iaret etti.
Bu nedenle, esnaf ve sanatkarlar
arasnda mesleki eitimden müteri ilikilerine kadar iyi bir eitim süreci oluturmas gerektiini
altn çizen Bakan Ergün, bu konuda atlacak admlarn, istihdam

sorununun çözümü noktasnda da
son derece faydal olacan kaydetti.

Para her eyin çözümü deil
2002 ylnda Halk Bankas araclyla sadece 154 milyon TL kredi
kullanan esnafn 2009 yl itibariyle
kulland kredi miktarnn, 21 kat
artla 3.3 milyar TL’ye ulatn,
bu dönemde, esnafn ili olarak
ödedii kredi faiz oranlarnn yüzde
47 seviyesinden yüzde 6.5’e kadar
indiini hatrlatan Bakan Ergün,
esnafn kullanabilecei kredinin üst
snrn da 5 bin TL’den kooperatin mali yapsna göre 35 bin ya da
50 bin TL’ye kadar çkarldn da
sözlerine ekledi.

Büyük iletmeleri ayakta
tutan KOB’lerdir
Bakan Ergün, strateji belgesi
ile amaçlarnn sadece yurt içinde
ayakta kalmay baaran deil, küresel rekabet yarnda yer alan bir
esnaf kesimi oluturmak olduunu dile getirdi. Büyük iletmeleri
ayakta tutann KOB’ler olduunu
belirten Bakan Ergün, “KOB’ler
ve büyük iletmeler arasnda onlar
ve esnaf sanatkar arasnda bir kavga deil bir ibirlii olmaldr. Bizde bu strateji belgesiyle bu ibirliini gerçekletirmeyi amaçlyoruz.
Yoksa birbirini yok etmeye çalan
birbirini ezmeye çalan bir ekonomi kesimi ekonominin tamamna
zarar vermi olur” diye konutu.
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Çarpc büyüme özel sektöre dayal
T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birlii Bakan Rifat Hisarcklolu,
Türkiye’nin yeniden özel sektöre
dayal çarpc bir büyüme performans sergilediini kaydederek, bu yüksek
büyüme orannda baz etkisinin pay olmakla birlikte, Türkiye ekonomisinin
hzla kendini toparlama kapasitesinin de
görüldüünü ifade etti.
Özel sektörün yatrmlarnda da canlanma baladna iaret eden Hisarcklolu, ekonomideki büyümenin istihdama da olumlu yansdn, son 1 ylda
TOBB’un temsil ettii özel sektördeki kaytl istihdam artnn 726 bin
kiiye ulatn vurgulad. Hisarcklolu, öyle devam etti:
“Türkiye yeniden özel sektöre da-

yal olarak çarpc bir büyüme performans sergilemitir. Bu yüksek
büyüme orannda baz etkisinin de
pay olmakla birlikte, Türkiye ekonomisinin hzla kendini toparlama
kapasitesi olduu da görülmektedir.
2010 yl ilk çeyrek büyümesinin motoru, TOBB’un devaml önemini vurgulad ekilde, iç tüketim oldu. ç
tüketim ilk çeyrekte yüzde 9.9 artt.
Büyümenin üçte ikisi iç tüketimden
kaynaklanmtr.”

Büyüme istihdama da
olumlu yansd
Sektörel bazda imalat sanayinin yüzde
20.6, ticaret sektörleri yüzde 22.4, inaat
sektörü yüzde 8 büyüdüünü kaydeden
Hisarcklolu, kriz öncesi(2008 yl)
üretim hacimleriyle karlatrldnda, 2010 yl ilk çeyrekte imalat sanayi
yüzde 94, ticaret yüzde 90, inaat yüzde
88 orannda kriz öncesi üretim hacmini
yakaladn ifade etti. Kriz öncesi seviyeler, turizmde yüzde 101, mali sektördeyse yüzde 116 oran ile aldn
belirten Hisarcklolu, “Özel sektörün
yatrmlarnda da canlanma balamtr.
Özel sektörün makine-teçhizat yatrmlar yüzde 23.4 büyüdü. Ekonomideki
büyüme, istihdama da olumlu yansd. stihdamdaki sorunun çözümü, hep
vurguladmz gibi ekonominin büyümesidir” dedi.

Bir ylda 51.3
milyar TL’lik tevik

H

azine Müstearl, bir yl önce
uygulamaya geçen yeni tevik
sistemi çerçevesinde 40 milyar
355 milyon TL’si yerli, 10 milyar 958
milyon TL’si yabanc sermayeli rmalarn yatrmlar olmak üzere toplam 51.3
milyar TL’lik sabit sermaye yatrm için
tevik belgesi düzenlendi.
Hazine Müstearl, geçen yl 14
Temmuz’da yürürlüe giren “Yeni Tevik Sistemi’nin” sonuçlarn kamuoyunla
paylat. Hazine’nin açklamasna göre
sistemin yürürlüe girmesine müteakip
2009 yl Austos ayndan 2010 yl Mays ay sonuna kadar 3 bin 22 adet yatrm Tevik Belgesi düzenlendi.
Düzenlenen yatrm tevik belgelerinin
2 bin 854 adedi yerli rmalar, 168 adedi
de yabanc sermayeli rmalar tarafndan
alnd. Bu dönemde yerli rmalarn öngörülen sabit sermaye yatrm tutar 40
milyar 355 milyon TL olurken, yabanc
sermayeli rmalarn sabit sermaye yatrm tutar 10 milyar 958 milyon TL oldu.
Böylece son bir yllk dönemde 51 milyar 313 milyon TL’lik yerli ve yabanc
sabit sermaye yatrm tevike balanm
oldu.
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“Çin’le babaa büyümek takdir edilmeli”
KOBDER Genel Bakan
Nurettin Özgenç:
Türkiye’nin Çin ile
baaba büyüme
göstermesinin takdir
edilmesi gerektiini
vurgulad

K

üçük ve Orta Büyüklükteki letmeler Dernei (KOBDER)
Genel Bakan Nurettin Özgenç:
Türkiye’nin Çin ile baaba büyüme
göstermesinin takdir edilmesi gerektiini vurgulad. KOBDER Genel Bakan Nurettin Özgenç Türkiye statistik
Kurumu’nun (TÜK) açklad yln ilk
çeyreine yönelik büyüme rakamlar ile
ilgili açklama yapt. Özgenç açklamasnda 2010 ylnn ilk çeyreinde büyüme hznn yüzde 11.7’ye yükselmesinin
Türkiye ekonomisi açsndan fevkalade
güzel bir gelime olduunu vurgulad.
Ekonomideki büyüme rakamlarnn gelimi dünya ülkelerinden daha iyi durumda olmasnn ayr bir sevinç kayna
olduunu ifade eden Özgenç, “Dünyann en büyük ekonomilerine sahip Olan
Çin ile ayn orantda büyüme hz gösteren Türkiye ekonomisi takdire ayan bir
gelime göstermitir. Üretiminin katk-

syla 2010 yln birinci çeyrek’te 11.7
oranndaki büyümeyle kapatmamz son
derece müspet karlyoruz. Ekonominin
yeniden büyüme sürecine girmesinin
çok önemli olduunun altn çiziyoruz.
Doacak baz etkisinin çar–pazarda
alverie yansmasn bekliyoruz” dedi.
KOBDER olarak ekonominin büyüme
trendine gireceine dair iaretleri daha
önce fark ettiklerini ve ekonomide yaanan darln haziran ay itibariyle biteceine dair öngörülerini açkladklarn
anmsatan Özgenç, açklamalarn öyle
sürdürdü:
“Kapasite kullanm orannn da bir
önceki yln ayn ayna göre yüzde 6.8
artmas iyileme olduunun göstergesidir. Bu yln ilk çeyreindeki yüzde
11.7’lik büyüme orannn sanayi üretimindeki iyilemenin ar da olsa duraksamadan ilerlemesi, gelecek için
karamsarlktan uzak bir tablo çiziyor.
Bu durum KOB’leri oldukça umutlandrmaktadr. KOB’ler kriz ve skntlarn psikolojik arln üstlerinden atp
yeni i beklentileri içerisine girmilerdir.”
Kriz süreci içerisinde ekonomik gidiatta baz olumsuzluklar, skntlar ve
daralmalarn olabileceini belirten Özgenç, ekonomik kriz sonrasnda açklanan bu rakam, ekonomide iyilemenin
bir gösterisi olarak gördüünü ifade

etti. Türkiye’nin ilk çeyrekte OECD
üyesi 36 ülke içinde yüksek büyüme
oranna ulam olmasnn önemli bir
baar olduuna dikkat çekti.

Ekonomideki büyümenin, istihdama da

Yatrmlar artarsa
büyüme devam eder

malarnda tasarrufa gidilerek kaynaklarn

Özgenç; “Kamu sektörünün harcamalarn ksarak, yatrmlarn artrmas halinde,
büyümenin devam edeceine inanyoruz.

olumlu yansd isizlik rakamlarndaki
düüten anlalyor” dedi. Kamu harcareel sektöre aktlmas halinde yerli sanayinin daha da gelieceini, dolaysyla ithalat azaltp ihracat hznn artrlmasnn
büyümeyi de tetikleyeceini belirtti.

DSK, KESK ve HAK-’TEN ortak tavr KOB’ler için 500 milyon dolarlk kredi
Dünya Bankas’ndan “kinci Küçük ve Orta Ölçekli letmeler
(KOB)’in milyon dolar tutarnda kredi saland.

H

D

SK Genel Bakan Süleyman
Çelebi, sermayenin yaratt
krizin bedelinin emekçilerin
ödememesi gerektiini kaydederken,
KESK Genel Bakan Sami Evren, kapitalizmin ne kadar çok sorun ürettiini ortaya çktn söyledi. Hak- Genel Bakan Yardmcs Mahmut Arslan
ise, kapitalizm ve küresellemenin
zorluklarna kar muhalif bir hareket
olduunu dile getirdi.
Avrupa Sosyal Forumu’nun 6’ncs
Kültür Bakenti stanbul’da yaplyor. 2
ylda bir yaplan forum ilk kez AB üyesi olmayan bir ülkede gerçekleiyor.4
Temmuz’da sona erecek forumda seminer, panel konserlerin yan sra yürüyüler de gerçekletirilecek. Foruma
DSK, KESK, HAK- ve TÜRK-

de katlyor. DSK bir yldr düzenleyici kurum olarak forumun aktörleri
arasnda yer alyor.
DSK Genel Bakan Süleyman
Çelebi, forumun en önemli boyutunun sermayenin yaratt krizin
bedelinin emekçilerin ödememesi
olduunu kaydederken, KESK Genel Bakan Sami Evren, sosyal forumun kapitalizmin ne kadar çok
sorun ürettiini ortaya çkardn
söyledi. Hak- Genel Bakan Yardmcs Mahmut Arslan, sosyal forumun kapitalizme, küresellemenin
zorluklarna kar muhalif bir hareket olduunu dile getirdi. Arslan,
forumun stanbul’da olmasnn kendileri ve içi hareketi için önemli olduunu vurgulad.

azine
Müstearl’ndan
yaplan yazl açklamada,
Türkiye Kalknma Bankas,
Ziraat Bankas ve Türkiye Vakar
Bankas’na “kinci Küçük ve Orta
Ölçekli letmeler(KOB)’in Finansmana Eriimi Projesi” için Dünya
Bankas’ndan,
Hazine Geri Ödeme Garantisi altnda 500 milyon dolar tutarnda kredi saland bildirildi. Açklamada,
söz konusu kredinin, 15 Haziran’da
Dünya Bankas cra Direktörleri Kurulu tarafndan onayland, Kredi ve

Garanti Anlamalarnn da bugün imzaland kaydedildi.
Açklamada, “Kredi kapsamnda, Kalknma Bankasna 100 milyon dolar, Ziraat Bankas’na ve
Vakfbank’a ise 200’er milyon dolar
tutarnda krediyi KOB’lere, yatrm
ve iletme sermayesi ile nansal kiralama ihtiyaçlarnn nansman için
kullandracaklardr. Kredinin en az
yüzde 25’i, kalknmada öncelikli yörelerde kullandrlacaktr” denildi.
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MÜSAD Genel Bakan
Ömer Cihad Vardan,
MÜSAD’n yurtiçinde
ubeleri yurtdnda
ise temsilcilikleriyle
global hamlelerini
sürdürdüünü belirterek,
“MÜSAD artk kabna
smyor” dedi.

M

üstakil Sanayici ve adamlar Dernei (MÜSAD) Genel Bakan
Ömer Cihad Vardan, MÜSAD’n
yurtiçinde ubeleri “MÜSAD artk
kabna smyor” dedi.
MÜSAD’dan yaplan açklamada, MÜSAD’n 20’inci ylnn
bir dizi etkinlikle kutland bildirildi. Açklamada, ABD’den sonra
Almanya’nn Baden Wurttermberg
Eyaleti’nin bakenti Stuttgart’ta
yeni irtibat noktas açlnn dün
gece gerçekletirildii belirtildi.
Açklamaya göre MÜSAD’n
Stuttgart’taki açl törenine Alman
ve Türk iadamlar, STK üyeleri ve
ticaret ateelerinin bulunduu yaklak 150 kii katld. Stuttgart’n
Almanya’nn en zengin ehirlerden
ve Türk iadamlarnn en fazla yaad bölgelerden biri olduunu
belirten MÜSAD Bakan Vardan,
törende yapt konumada yeni
irtibat noktalar sayesinde iadamlarna yeni i frsatlar sunduklarn
kaydetti.
MÜSAD’n gelien, dünyaya
açlan yüzünü açlan yeni irtibat
noktalar ile gösterdiini ifade eden
Vardan, “Bu güzel gelimeler gösteriyor ki, artk MÜSAD kabna
smyor. Neredeyse 2 ayda bir
yeni bir oluumu farkl ehirlerde,

H

Hazr giyim ve konfeksiyon
sektörünün gelecek yol haritasn belirlemek amacyla Bursa’da,
Uluda Hazr Giyim ve Konfeksiyon hracatçlar Birlii, Denizli
Tekstil ve Konfeksiyon hracatçlar Birlii (DETKB), Ege Hazr

Devre sonu
muhasebesi

Arzu AKAY

B

u aylarda insan geriye dönüp bakma ihtiyac
hissediyor.

Örnein sormak istiyorum; Ostimli olup da
tandmz yeni yönetim binamz hala görmeyen var m?
Özelliklerini bilmeyen, bilip de çevresiyle paylamayan
var m?

farkl ülkelerde tamamlyoruz. Bu
teveccüh bize güç veriyor, koma
azmimizi gelitiriyor” diye konutu.

ABD’de ulatk
sra Van’a geldi
Geçen ay 70 kiilik bir MÜSAD i adam heyetiyle Amerika
Birleik Devletleri’nde MÜSAD
irtibat noktasn açtklarn belirten
Vardan, “ATCOM orada MÜSAD
ile birlikte gücünü gösterdi. 3 farkl
eyalette irtibat noktalarn harekete
geçirdi. Onun akabinde Türkiye’ye
döndük ve tekilatlanma çalmalar
kapsamnda odaklandmz birkaç
bölgemize eildik. Youn çalmalarmz neticesinde Van’da yeni bir
ube açma kararn yönetim kurulumuz ald. Bu ay bitmeden Van’da
31. ubemizi nasip ise açm olacaz.
te bizi asl güçlü klan, motivasyonumuzu artran bu gelimeler
oluyor. Batdan douya her noktada
ayn ortak deerleri paylatmz
arkadalarmzla hzla büyüyor,
aramzdaki ilikileri güçlendiriyor,
i imkanlarmz gelitiriyoruz.
Böylece rekabetin kyasya yaand bu ortamda, birbirimize destek
ve yardmc oluyoruz” eklinde konutu.

40’tan fazla ülkedeyiz
Avrupa’nn birçok yerinde temsilciliklerinin, ABD’de
Ortadou’da, Afrika’da,
Orta Asya’da, Uzak Dou’da ve
Kuzey Afrika’nn birçok yerinde
40’n üstünde
ülkede irtibat noktalarnn bulunduunu aktaran Vardan, “Böyle
geni yelpazeye
sahip olarak uluslararas faaliyetlerimizi yaymakta ve etkinliini
arttrmaktayz. Almanya’da birlikte daha iyi günlere gelmek için el
ele daha çok çalmalyz” dedi.

1 milyon kiiye
istihdam salyoruz
Vardan, öyle devam etti:
“Bugün büyük bir gururla ifade
ediyoruz ki, üye saymz 3 bin
200’ü asil, bin 800’ü de Genç
MÜSAD üyesi olmak üzere toplamda 5 bini geçti. Üyelerimizin
sahip olduu rma says ise 15
bin’e yaklat. Bu rmalarla, ülkemizin ihracatna, gayri sa yurt
içi haslasna yaptmz katklarmza ek olarak, ülke genelinde
1 milyon civarnda istihdam salamay baardk.”

Hedef 10 ylda 1.5 milyonluk istihdam yaratmak
azr giyim ve konfeksiyon
ihracatçlar Bursa’da Hazr Giyim ve Konfeksiyon
hracatçlar Birlii Sektör Kurulu
toplantsnda sektörün yol haritasn çizdi. Sektör, 2023 ylnda
60 milyar dolarlk ihracat hedeflerken, 10 yl içinde sektörde 1.5
milyon kiilik istihdam yaratmay
planlyor.

arzu.akay@ostim.com.tr

Vardan: “MÜSAD kabna smyor”

Giyim ve Konfeksiyon hracatçlar Birlii (EHKB) ve stanbul
Tekstil ve Konfeksiyon hracatç
Birlikleri (HKB) bakanlar ve
yönetim kurulu üyelerinin katlmyla, “Hazr Giyim ve Konfeksiyon hracatçlar Birlii Sektör
Kurulu” toplants gerçekletirildi.
Uluda Hazr Giyim ve Konfeksiyon hracatçlar Birlii (UHKB) Bakan enol ankaya, 2023
ihracat stratejisi kapsamnda hazr
giyim ihracatn 60 milyar dolar
seviyesine çkarmak istediklerini
belirterek, 10 yl içinde sektörde
1.5 milyon kiilik istihdam yaratmay planladklarn da açklad.

Nereden icap etti bu soruyu sormak?
Bu yl yeil binayla ilgili youn ilgi gördük, aralarnda
TBMM, Sanayi Bakanl, çevresinden binayla ilgili duyum
alp tez çalmas için bilgi almaya gelen aratrma görevlileri, ilköretim örencileri... gibi farkl snflarda saysz
meraklmz oldu.
na ettiimiz bina doaya katk salasn diye düünmütük, yalnzca doaya yansmad bu iyi düünce, yayld ve
kurululara-bireylere örnek oldu. lköretim örencilerinin
temiz beyinlerinde minik damlacklar olutu. Zaman geldiinde bu damlacklar nehire dönüecek.
OSTM bu sosyal etkinlii sürdürürken, yeil bina
çalmasn anlatan filmin Ankara’daki ilköretim okullarnda izletilmesi karar alnd, seve seve onayladk bu teklifi.
Buradan unu örendik; bir kurum fayda salar ekilde
nefes alyorsa, bu nefes kendi çabasnn dnda pek çok
kii ve kurulu tarafndan etrafa ulayor.
Bataki sorumun amac buydu. OSTM, bölgesinin
kalknmas, bölgesinin adnn daha çok hafzada yer
almas için bir eyler yapyor. Yaplan bir eyler bölgemiz
esnaflarnn desteiyle çok daha anlaml hale geliyor. Örnein bu bina tüm bölgenin itibar binas, bizimle birlikte
sizler de misafirlerinize, ticari ortaklarnza binann teknik
özelliklerini tantabilirsiniz. Hizmet veren tüm birimler sizin
birimleriniz, fikir alabilir fikir verebilirsiniz.
Bu yl, anlurfa ve Hakkari’deki sanayi bölgelerinden
ileyen sistemimizle ilgili bilgi almaya gelen ekipler oldu.
Var olan sistemin aynyla bu bölgelerde uygulanmas için
bilgi aktarmlar yapyoruz. Gönüllü bilgi aktarm faaliyetleri topyekûn OSTM’in basamak yüksekliini artryor.
Ayn ekilde bölge modelini Kazakistan, Irak, Msr… gibi
ülkelere aktaryoruz. Tüm bunlar doru tantmn yannda,
ardmzdaki doru üretim kabiliyetiyle vücut buluyor. te
o yüzdendir ki Türkiye’nin baka bir bölgesinden yedek
parça ihtiyac olan “bulsam bulsam OSTM’de bulurum”
cümlesiyle Bölge Müdürlüümüze gelip üretici adresi
sorguluyor.
Bizler hizmet veren olarak, bölgenin iç ve d ihtiyaçlarn doru gördükçe doru okudukça, bu ihtiyaçlara
yönelik çözümler bulmaya odaklyz. te tam bu noktada
esnaflarmzn desteine ihtiyacmz var. Müteri likileri
Koordinatörlüü bu i için var. Lütfen bize ulan, ihtiyaçlarnz, eletirilerinizi, fikirlerinizi bizlerle paylan. Sizleri
daha net görebilmemize, okuduumuzu daha iyi anlamamza yardmc olun.
Buradayz; 3855090*1221, www.ostim.org.tr
Ya da çay ikram edecek kadar yaknda, Bölge Müdürlüü binasndayz.
Gidenlere mutlu tatiller, kalanlara Ankara’da kalmaya
deer günler olsun…
ÇOK OKUMALI
Kesin nançllar, Eric HOFFER; Plato Film Yaynlar
Kesin inançl kendi siyasi, dini, felsefi inancnn mutlak gerçek olduuna, bunu bakalarna zorla uygulamak
gerektiine banazca inanr. Hiç üphesi hatta merak bile
yoktur.
Ilmllk bazlar için bir tehdittir. Düman ise bir ihtiyaçtr.
Bu kitab okuduktan sonra görülerinize taban tabana zt
fikirlere sahip kiilere dahi sempatiyle baktnz göreceksiniz.
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Ankara salkta inovasyon hareketi (NOVA)
Ankara çin “Salkl” Bir
Sektörel Kalknma Projesi
çin taraar Ostim’de bir
araya geldi.

A

nkara’nn salk sektöründe rekabetçiliinin arttrlmas ve bu
sektörde ulusal odak olmas konusunda ortaya çkan düünceler, OSTM
Medikal Sanayi Kümelenmesi ev sahipliinde gerçekletirilen “NOVA Bilgilendirme ve istiare Toplants”yla görü birliine ve eylem planna dönütürüldü.
OSTM Medikal Kümelenmesi ile
birlikte zmir (NOVZ), stanbul (NOVST) ve Eskiehir’de (NOVESK) de
salk sektöründeki çalmalara destek
veren Drexel Üniversitesi Biyomedikal
Bölümü Kurucu Bakan Prof. Dr. Banu
Onaral’n yönetiminde gerçekletirilen
toplantda Gazi, ODTÜ, Hacettepe, Bilkent, Fatih, TÜ, Atlm, Bakent ve Ankara Üniversiteleri temsilcilerinin yan sra
OSTM Medikal rma temsilcileri, SES,
KOSGEB,TTGV,ESBA ve medya temsilcileri yer aldlar.
Prof. Dr. Banu Onaral’n yaklak 2
yldr salk sektörü temsilcileri ve üniversitelerle yaplan paylamlarda bölgesel
çalmalarn yan sra özellikle Ankara’da
salk kümelenmesinin odak olarak ön
plana çktn ve bu konuda yaplacak
atlmlarn ülkemizin kalknmasnda rekabetçi bir adm olacan belirten açl

konumasnn ardndan, “Biliim Vadisi”
projesinin önderliini yapan Prof. Dr. Attila DKBA söz ald ve “Ulusal Sektörel
Yaplanma ve birliinde Odak – Öbek”
kavramlar üzerine modeller ve ülkemiz
için uygulanabilecek çözüm önerilerinden
bahsetti.
Prof. Dr. Banu Onaral Konumasnda,
yörenin yenilikçilie inanmasnn temel
dayanak olduu, salk alanndaki tüm kurum ve kurulularn yenilikçilie inanmas
gerekliliini vurgulad. Bunun yannda
yenilikçilik hareketinin siyasi otoritelerce
kabulünün önemli olduunu belirtti Salk
sistemleri alannda faaliyet gösteren kurum, kurulu ve üniversitelerinde birlikte
hareket etme becerisi kazanmasnn avantaj salayaca konusu ise önemli frsatlar
arasnda yer ald.
Bilgi sunumlarnn ardndan salkta inovasyon hareketi konusunda düüncelerini
bildiren tüm temsilciler, “Ankara Salk
Hareketi- NOVA” nn balatlmas için
görü birliine vardlar. NOVA için, öncelikle, Kasm aynda taraar bir araya ge-

TÜSAD ve DSK isizlie
kar ibirliine gidecek

T

ürk Sanayici ve adamlar
Dernei (TÜSAD) ve Devrimci çi Sendikalar çalma
yapabilecekleri konusunda kir birliine vard.
DSK Bakan Süleyman Çelebi
beraberindeki heyetle, TÜSAD Bakan Ümit Boyner’i ziyaret etti. Basna kapal yaplan ve yaklak bir saat
süren görümenin ardndan Boyner ve
Çelebi ortak bir açklama yapt.
Boyner,
iki
kurum
olarak
Türkiye’nin ileri gitmesi, istihdam
orannn artrlmas ve demokratiklemesi konusunda görü birlii içerisinde olduklarn açklayarak unlar
kaydetti:
”Bu anlamda birlikte çalma alanlarmz söz konusu. DSK’le toplam
dört noktada birleiyoruz. Bunlardan
ilki Türkiye’de temsil adaleti fazla,
uzlamaya dayanan yeni bir anayasann yaplmasdr. Ayrca siyasi partileri seçime giderken vizyon koymaya
davet etmektir. Bu anlamda salkl
bir uzlama zemini arzu ediyoruz. Terör bir dier konumuz. Terörden arnm bir söylem istiyoruz. Güneydou
Anadolu’da bu konuda farkl sivil

toplum örgütleriyle ortak bir çalma
yapma konusunda kir birliine vardk. DSK emekçileri temsil ediyor.
stihdam hususunda ibirliine gideceiz. Bu noktada bir mutabakat içerisindeyiz. Bu minvalde isizlikle ilgili
istihdamn arttrlmasna ilikin çalmalar yapacaz. Bölgesel kalknma
ve bölgesel gelimilik gibi sorunlarda
birlikte çalma noktasnda kir birliine vardk.”

tiren ve i plannn altyapsn oluturacak
bir arama toplants gerçekletirilmesine ,
TTGV temsilcisi Mahmut Kiper Bakanlnda bir düzenleme komitesi oluturulmasna karar verildi.
YOL HARTASI ÇN
BAZI GÖRÜLER
• Yerli üretimin gücünün ve yapabilirliinin konunun tüm taraarna sistematik bir
biçimde anlatlarak farkndalk oluturulmas
• Halen üniversitelerde var olan ve sektörle bulutuunda hzl bir ekilde ürüne
dönüecek ya da ürün standartlarn gelitirecek projelerin öncelikli olarak üretime
aktarlmas.
• GATA bünyesinde görev alan son kullanc olan doktorlar ile birlikte Ar&Ge projelerinin gelitirilmesi ve halen eksik olan
Üretici-Son kullanc diyalounun salanmas.
• Ortak web portal hazrlanmas, Proje
pazar etkinliklerinin düzenlenmesi,

• Medikal alanda destek verecek risk sermayesi gruplarnn uygun giriimcilerle
daha çok bir araya gelmesinin salanmas.
• Ürün gelitirme srasnda oluan ihtiyaç
analizlerinin hzl ve doru yaplabilmesi
için destek mekanizmalarnn kurulmas.
• Ülkemiz içindeki farkl bölgelerde oluan
salkta yenilikçilik merkezlerinin birbirleri
ile ortak çalmalar yürüterek verimliliin
artrlmas.
• Öretim üyelerimiz ile üreticilerimizin
buluturulmas.
• Ksa-orta ve uzun vadede yaplmas gerekenler belirlenmeli.
• Tbbi cihazlarla ilgili yarmalar yaplarak, gelitirilen ürünler piyasa ile buluturulmal.
• Uzun vadede teknolojiye ulalacak projeler gerçekletirilerek, katma deeri daha
yüksek ürünler üretilmeli.
• Geçmi deneyim ve tecrübelerden yararlanlmal.
• Ana alcnn devlet olmas, yerli üretici
için avantaja çevrilmeli.
• Deney, test, sertikasyon ve kalibrasyonda yurt dndan alnan hizmetlerin yerli
imkanlarla yaplabilir hale gelmesi için birlikte lobi çalmalar yürütülmeli.
• Salkla ilgili tüm taraar bir araya gelerek DPT ve dier destek mekanizmalar
araclyla mükemmeliyet merkezi gibi alt
yap projeleri gerçekletirilmeli.
NOVA projesi; 8-9 kasm tarihlerinde
gerçekletirilecek arama toplants ve i plannn ardndan dier bölgelerdeki salk hareketleriyle de ilikilendirilerek, Ankara
Kalknma Ajansna bölgesel kalknma
projesi olarak sunulacak.
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Anadolu Kümeleri Birikimlerini Paylayor

Ulusal birlii AKP’le güçleniyor
3 haziran USMP 2010
kongresinde Anadolu
Kümeleri birlii Platformu
(AKP) protokolünü imzalayan
Anadolu kümeleri kurucu
toplantsn OSTM’de
gerçekletirdi. Küme
temsilcileri kurucu toplantda
temel oluum birimlerini,
amaç ve hedeerini, yönetim
organlarn ve görev sürelerini
belirlediler.

T

oplantya ev sahiplii yapan
Ostim Yönetim Kurulu Bakan
Orhan Aydn ve kurulu çalmalarn yürüten Ostim Vakf Genel
Sekreteri Gülnaz Karaosmanolu,
kümeleri temsilen: Ebiltem-Inoviz
Salk Kümelenmesi Giriimi-Serdar
Temel, Esba (Havaclk Ve Uzay
Kümelenmesi.)-Ayhan zmirli, Denizli Kümelenmelerini temsilen Pamukkale Üniv-Halil Kumsar, Denizli Tic.
Borsas-brahim Tefenlili, Denizli
Vali Yardmcs-H.brahim Ertekin,
Adyaman Tekstil Kümelenmesi-smet
Nedim Açkgöz, Eskiehir Seramik
Kümelenmesi-Evrim Erklç, Bodrum
Yat Kümesi-Habibe Kayal, Konya
Otomotiv -Muhittin Kora, URAKAyça Cangel, Ostim Savunma-Mithat
Ertu- Bar Cihan Baer, Ostim  Ve
naat Kümelenmesi- Ziya Burhanettin Güvenç- Levent Kandiller-Bülent
Çil, Ostim Medikal Sanayi- Kayhan
Kayan-Ouz Ünal, Ostim Yenilenebilir Enerji Ve Çev.Tek.- Yldrm Ataseven- Pnar Yalman katld.
AKP organlar cra Kurulu, Yürütme Kurulu, Danma Kurulundan olu-

urken, bakan, bakan yardmclar ve
e sekreterlik oluturuldu. Buna göre
birinci dönem platform bakanlna
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof.
AKP AMACI
Bölgesel kalknma modeli olan Kümelenme çalmalar hakknda farkndalk
yaratmak, Türkiye’de yaygnlatrmak ve
gelitirmek. Merkezi, yerel otoriteler ve üniversiteler ile ilikilerin gelitirilmesini salamak.
Kümeler ve küme giriimleri arasnda koordinasyonu salamak, bilgi ve deneyimlerini paylamak ve yeni kümelerin gelimelerine tevik etmek ve destek olmak. Kümeler
aras ibirliklerini, i ortaklklarn artrmak
ve ortak projeleri gelitirmek, sunmak ve yürütmek.
Uluslararas ibirlii a ve platformlarnda etkin yer almak ve kümelerin uluslararas
tantmn yaparak küresel deer ve tedarik
zincirlerine eklenmesini salamak.
Ulusal kümelenme politikas ile destek
modellerinin gelitirilmesi ve uygulanmasna katk vermek.

Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, Bakan Yardmclklarna Muhittin Kora
(Konya), brahim Tefenli (Denizli) seçildiler. E Sekreterliklere se Levent
Kandiller ile Evrim Erklç getirildi.
AKP temel amaç olarak; Türkiyede
kurulmu ya da kuralacak tüm kümeler
aras ibirliini bilgi ve deneyim paylam ile kümelenme kavramn ulusal
boyutta yerel kalknma modeli olarak
duyurmak, merkezi ve yerel otaritelerle, üniversitelerle iliki gelitirmek,
yeni kümelenmeleri tevik etmek eklinde belirledi. AKP ayrca kümelerin yararlanacaklar ortak projeler, i
otaklklar ve organizaszyonlar oluturacak, AKP’in varln uluslararas
platformlara tayacak.
Platform organizasyonu AKP Konseyi, doal paydalar, kurucu yönetim
kurulu, icra kurulu, danma kurulu,
çalma takmlar ve küme liderleri
gibi komiteler ve profesyonellerden
oluacak.
AKP Kurucu toplantsnn ikinci bölü-

münde kurucu küme temsilcileri bölgesel
kalknma ve kümelenmelerle ilgili kurum ve
kurulularla bir araya geldi. DPT Müstear
Yardmcs Ahmet Yaman’n yönetiminde
gerçekleen oturumda Sanayi ve Ticaret Bakanl, KOSGEB, TTGV, TOBB, URAK,
TÜBTAK, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi
Temsilcileri AKP’le ilgili düünce,öneri ve
muhtemel ibirlii imkanlar konusundaki
görülerini paylatlar.
DPT Müstear Yardmcs Ahmet Yaman; Kalknma ajanslar ve KOSGEB üzerinden verilecek olan desteklerin gündeme
geldii bir dönemde AKP’in ibirlii ve
verimlilii artracak , memnuniyet verici bir
oluum olduunu belirtirken, DPT uzmanlar “Küme Yönetiim Modeli” sunumlaryla
kamunun bölgesel kalknma ve kümelenme
politikas konusundaki yaklamn anlattlar.
Sanayi Bakanl Temsilcisi Aysun Memiolu konuyla ilgili çalmalar hakknda bilgi
vererek, DPT ile ibirlii içinde yürüttükleri
“Küme Giriimleri Analizi”nin AKP alt yaps içinde önemli bir veri oluturabileceini
belirtti.
KOSGEB Bakan Yardmcs Hüseyin Tüysüz, önmüzdeki dönemde
her ilde bir KOSGEB temsilcilii kurulacan ve kalknma ajanslar ile yaplan ibirlii anlamas çerçevesinde
bölgesel kalknma desteklerinin KOSGEB kanalyla gerçekletirileceini,
AKP faaliyetlerinin bu sistem içinde
oldukça anlaml bir yere oturduunu
belirtti.
ODTÜ ve Ankara Üniversitesi zaten
içinde yer almakta olduklar kümelenme çalmalarnn ulusal paylama dönümesinden
duyduklar memnuniyeti ifade ederken, AKP
vastasyla üniversitelerin bölgesel kalknmadaki rolünün belirginleeceini vurguladlar.
TTGV temsilcileri ise paltformun çalmalarnda farkndalk, kavramsallatrma ve bilgi
ak kanallarnn aklc ve sistematik bir biçimde oluturulmasnn önemine dikkat çektiler.
Toplant AKP’in ulusal kalknmada önemli bir rol oynayacana dair iyi dilek ve temennilerle sona erdi.
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Vali Yüksel, “En çok ben koacam”
Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, “Ben Ankara takmnn içerisinde görev aldm biliyorum. Hakemin maç bitiri düdüüne
kadar da sahada en çok koan oyunculardan biri olacam. Ben benden öncekilerden daha çok komaya kararlym” dedi.

A

nkara Ticaret Odas Temmuz ay
meclis toplantsna katlan Ankara Valisi Alaaddin Yüksel burada
yapt konumasnda yerel yönetimlerde
önemli bir destek unsuru olan Kalknma
Ajans’nn bir an önce faaliyete geçmesi
için çalma yürüttüklerini kaydetti.
Yüksel, l Özel daresi’nde bir katn
tahsis edildii Kalknma Ajans’nn yönetim kurulu ile genel sekreterinin geçen

hafta atandn ifade etti. Yüksel, “Kalknma Ajans uygulamasn ksa sürede
Ankara’nn tamamna yayacaz. Bütün ilçelerde kalknma destek osleri kuracaz.
adamlarmzla o oslerde buluup, Avrupa projeleri dahil, projeler gerçekletirmek
için çalmalar yürüteceiz” dedi.

sayy bir yl sona 1.5 milyona, sonraki yl
2.5 milyona daha sonraki yllarda 5 milyona çkarabilmeliyiz. Ankara’nn bunun için
potansiyeli var” ifadesini kulland.

daha çok komaya kararlym, benden
sonrakiler de benden daha çok komal. Ben bir bayrak aldm, bayra adam
gibi tayacam” dedi.

Sahada en çok koan
oyuncu olacam

“Ankara 1 ylda ahlanacak”

Ankara turizm ve tantma konseyi

Dünyann her yerinde vatandalarn “açk ve hesap verebilir bir devlet”
istediine dikkat çeken Yüksel, kendisinin de çalmalarn bu anlayla
yürüteceini, tüm çalmalar srasnda toplumun her kesimiyle görü alveriinde ve ibirliinde bulunacan
kaydetti. Açk, adil, samimi ve eitlik
üzerine kurulu bir hizmet anlayyla
çalmalarn sürdüreceini belirten
Yüksel, “Ben Ankara takmnn içerisinde görev aldm biliyorum. Hakemin maç bitiri düdüüne kadar da
sahada en çok koan oyunculardan biri
olacam. Ben benden öncekilerden

ATO Bakan Sinan Aygün ise, Vali
Yüksel’in konumasna atfta bulunarak,
“ alemi olarak bizim helvay yapacak unumuz, yamz ekerimiz var. Eksiimiz olan
moralde bizlere verdi” dedi. Aygün, Vali
Yüksel’in bahsettii projelerle Ankara’nn
bir ylda ahlanacan kaydetti. Aygün, öyle devam etti:
“Takm kaptan koarsa, oyuncular daha
da çok koar. Hepimiz Ankara takmndayz. Daha çok komak için elimizden
ne geliyorsa yapacaz, hem de biz de
koturup bol bol goller atacaz. Bu evk,
azim ve kararllkla Ankara’nn ampiyon
olmas kaçnlmazdr.”

Ankara’da bir turizm ve tantma konseyi kurulmas için çalmalar yürütüldüünü
bilgisini veren Yüksel, Ankara’nn kongre
ve salk turizmi konusunda gelitirilmesi
gerektiini vurgulad. Yüksel, Kzlcahamamyla, Ayayla, Haymanasyla bu kadar
büyük bir zenginlie sahip olan Ankara’da
salk turizminin bir kenara itilmesinin
kabul edilemeyeceine dikkat çekerek,
“Ankara’ya Esenboa Havaalanndan giri
yapan turist says ylda yaklak 400 bin.
Bu rakam, güneydeki bir ehrimizin austos aynda 4 günde ald turist saysdr. Bu

Kalknma Ajans Genel Sekreterliine Doç. Dr. Asl Balc getirildi

A

nkara’nn kalknmas için
kurulan Ankara Kalknma
Ajans’na, genel sekreter atamas yapld. Selçuk Üniversitesi ktisadi dari Bilimler Fakültesi Öretim
Görevlisi Doç. Dr. Asl Balc, Ankara
Kalknma Ajans Genel Sekreterlii’ne

getirildi. Bakanlar Kurulu Karar ile
kurulan kamu, özel ve sivil toplum
kurulularndan oluan Kalknma
Ajanslar, ulusal ihtiyaçlar ve kalknma amaçl yerel örgütlenme taleplerini
dikkate alarak faaliyet gösteriyor. Bu
ajanslar Türkiye’nin siyasi, idari, sos-

yal ve ekonomik koullar ile dünya
tecrübesi ve AB üyelii perspektini
gözeten, Türkiye’ye özgü oluturulmu bir model özelliine sahip. Ankara Kalknma Ajans, Ankara için
hazrlanan proje ve faaliyetlere hibe ve
destek verecek.

Para geçmeyen maazalar 30 bayii aryor
Türkiye’de para geçmeyen ve takas usulü alveri gerçekletiren
Takas Depo için yl sonuna kadar 30 bayilik verilecek.

T

ürkiye’de para geçmeyen ve takas
usulü alveri gerçekletiren Takas
Depo için ylsonuna kadar 30 bayilik verilecek. Sermaye sknts çeken irketlere mal deiimiyle sat yapan Takas
Depo’da maaza saysn artracaklarn ve
parasz alverii Anadolu’ya yayacaklarn
açklayan Sistem Barter Yönetim Kurulu
Bakan Orhan Besle, “naattan tekstile, i
makinelerinden elektronie kadar ürün ve
hizmetlerin bulunduu maazalarmz için
ylsonuna kadar 30 bayilik vermeyi hedefliyoruz” dedi. Besle, ilk bayiyi Ankara’ya
açtklarn, bununla birlikte zmir, Kayseri
ve Gaziantep illerinde de Takas Depo’yu
yaynlatrmak istediklerini bildirdi.

yaptklar yatrm iade garantisi veriyoruz.
Bugüne kadar yaplmam bir i modeli. Burada amacmz bayilerimize güven vermektir. Emlakç, mali müavir, sigorta acentesi,
esnaf, i adamlar, avukat, örenci gibi çok
geni bir kesim Takas maazalarn bayisi
olabilir. Takas maaza bayilii, ek i olarak
da yaplabilir. Salanan her mal takas için
ubeye yüzde 50 kar pay veriyoruz” diye
konutu.

Emlakç da avukat’
da bayi olabilir

Takas edilen maln deerini belirlemek
için bayilere ekspertiz hizmeti de sunduklar bilgisini veren Besle, “Alnan
mal karlnda stanbul’daki takas maazadan, mal alma imkan sunuyoruz.
u an Ankara ve Bursa’ya bayilik verdik. Hedemiz Sermaye sknts çeken
KOB’lerin ihtiyaçlarn takas usulüyle
temin etmek” eklinde konutu.

“nsanlara kazanç garantili bayilik imkan
sunuyoruz” diyen Besle, “Bayimiz olmak
isteyenlere teknik altyap, eitim, sistem
yazlm ve ürün gibi destekler sunuyoruz.
Bayilere kazanç elde edememeleri halinde

Sermaye sknts çeken
KOB’lerin ihtiyaçlarn takasla temin edecek

Buday, msr, patates
verip, 9 traktör aldlar
Bu sistemde, tekstil, inaat, gda, otel,
okul, dershane gibi ihtiyaç duyabilecei
her türlü ürün ve hizmetin yer aldn vurgulayan Besle, unlar kaydetti:
“Örnein Dou Anadolu’da bir çiftçi
inek, koyun ya da buday verip karlnda ihtiyac olan traktörü veya gübreyi
alabiliyor. Manisa’da çiftçilerin ellerindeki fazla buday, patates ve msr vererek
karlnda traktör ald. Bu ekilde 9 traktör sattk. Bir bakas evinde kullanmad

üç tane çelik kapy getirip karlnda ei
ve kz için Güzellik salonu hizmeti ald.
Ayn ekilde kuma verip karlnda saf
kan Arap ve Kanada at alanlar var. Bu zamana kadar 20 civarnda at sattk. Turistik
tesislerin ve elence mekanlar atlarmza
büyük ilgi gösteriyor. Takas depolarn
Merkez Bankas’nn altn rezervleri gibi
çalyor. Barter çeklerimizi kullanan insanlar ellerindeki çekin karln maazada bulacak. Bu sayede insanlar birbirine
olan borçlarn bu çekler araclyla ödeyebilecek. Barter çekimizi para gibi kullanabilecekler.”
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nsansz hava arac ANKA hazr
‘nsansz’ imkansz deil
Türk mühendislerince yaplan
insansz hava aracnn hangardan
çk dolays ile TUSA’n düzenledii
törene OSTM Savunma Ve Havaclk
Kümelenmesi cra Kurulu Bakan
Mithat Ertu ve Ostim Yönetim Kurulu
Bakan Orhan Aydn da katld.

T

ürkiye, terörle mücadelede hayati öneme sahip insansz hava
araçlarnn üretiminde büyük
bir adm att. 180 Türk mühendis tarafndan üretilen Türkiye’nin ilk milli
insansz hava arac Anka, montaj tamamlanarak uçua hazr hale getirildi.
TAI’nin ürettii Anka, geçen hafta
ilk kez kamuoyuna tantld.
Anka’nn hangardan çk törenine
Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül,
Genelkurmay Bakan Orgeneral lker Babu ve kuvvet komutanlarnn
tamam katld. Montaj tamamlanan Anka, youn test programlarnn
ardndan 2012 ylnda Türk Silahl
Kuvvetleri’nin envanterine girecek.
Toplam 10 adet Anka’nn da envantere
girmesiyle TSK’nn elindeki operatif
insansz hava arac says 20’ye yükselecek.
24 saat havada kalabilen Anka,

“Avrupa’dan, Amerika’dan lisanslar alp tayyare yapmak kopyaclktan ibarettir.
Demode tipler için lisans verilmektedir. Yeni icat edilenler ise bir sr gibi, büyük
bir kskançlkla saklanmaktadr. Binaenaleyh kopyaclkla devam edilirse, demode
eylerle beyhude yere vakit geçirilecektir. u halde Avrupa ve Amerika’nn son sistem
teyyarelerine mukabil, yepyeni bir Türk tipi vücuda getirilmelidir. “ Nuri Demira, 1936

birçok özellii bakmndan
dan srail’den
satn alnan Heronlara fark atyor.
Heronlar 30 bin feet yükseklikte 185
kilogram faydal yük tarken Anka,
ayn irtifada 200 kilogramn üzerinde yük alabilecek. Heronlardan daha
hzl uçan Anka, bu özelliiyle 24 saat
içinde daha fazla alan tarayabilecek.
Bulut arkasndan da keif ve gözetleme yapabilen Anka, her türlü hava
koulunda ini ve kalk yapabiliyor.
Kemal Atatürk’ün imzasn tayan
Anka’nn yer sistemleri de son teknolojiyle donatld.

Anka’nn özgün bir tasarm olduunun
altn çizerken, sadece Almanya’dan
alnan motoru dnda, tümüyle yerli
üretim olduunu vurgulad.
TEI’nin (TUSA Motor Sanayi)
yerli bir uçak motoru üzerinde çalmalara baladnn da altn çizen
Bayar, testlerin de 1 yl içinde balayacan kaydetti. Bayar TEI’nin çalmalarn tamamlamasnn ardndan
Anka’lara yerli motor taklacan söy-

ledi. Anka’nn snfnda, ABD yapm
Predator ile srail yapm Heron’un
bulunduunu belirten Bayar, Anka’nn
birçok açdan, Predator ve Heron’dan
daha üstün özelliklere sahip olduuna
dikkat çekti. Birçok ülkenin Anka ile
ilgilendiini de ifade eden Bayar, önceliklerinin Türk Silahl Kuvvetleri’nin
ihtiyaçlarn karlamak olduunu söyledi.

Bir yl içinde yerli
motor taklacak
SAVUNMA Sanayii Müstear Murad Bayar, Türk nsansz Hava Arac
Anka’nn, ilk uçuunu eylül aynda gerçekletireceini söyledi. Murad Bayar,

OSB’nin Genel Kurulu 30 Eylül’de yaplacak
OSTM OSB Yönetim Kurulu, bir süre önce OSB Yasasnda yaplan deiiklik gerekçesiyle Sanayi Ve Ticaret
Bakanlnn inisiyati ile ertelenen OSTM OSB genel kurulu 30 Eylül 2010 tarihinde yaplacak.

O

stim OSB yönetimi OSB Yasasnda yaplan düzenlemenin açkça görülen bir eksiklii
gidermeye ve temsilde adaleti salamaya
yönelik olduunu bildirdi.
Açklamada “lgili bakanlk yasa deiik-

liine ilikin gerekçeleri açklamtr. Ostim
yönetimi olarak biz bölgemizdeki tüm siteleri kucaklayan, onlarn üretim iklimini OSB
kanunu çerçevesinde iyiletirmeye çalan
yönetim anlaymz sürdürmekteyiz. OSB
yasasndaki deiiklik ile yaklak 5 bin

KOBi’nin üretim yapt Ostim’de üyelerimize ve tüm esnafmza yönelik vereceimiz
hizmetler artarak devam edecektir”
Yönetimden yaplan açklamada “Sanayi
ve Ticaret Bakanl’nn ilgili Genel Müdürlüüne müracaat edilerek Ostim OSB yöne-

timi 24.06.2010 tarih ve 360 sayl karar ile
yürürlükte olan kanunun emredici hükmü
gerei genel kurul karar alm; genel kurul
sürecini balatmtr. Karar gereince Ostim
OSB’nin genel kurulu 30 Eylül 2010 tarihinde yaplacaktr” denildi.

KANUN 19 Haziran 2010 CUMARTES Resmî Gazete Say : 27616
MADDE 16 – 12/4/2000 tarihli ve 4562
sayl Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.
“Bölgede kurulacak tüm iletmelerin
2/3’ünün yap kullanma izni almas ve
bunlarn da en az yarsnn üretime geçtiini iyeri açma belgesi ile belgelemeleri
halinde, katlmclar veya temsilcilerinin
müteebbis heyet üyeleri ile birlikte en geç
alt ay içinde yapacaklar ilk genel kurul
toplantsnda müteebbis heyet, yönetim
kurulu ve denetim kurulunun görevi sona
erer.”
MADDE 17 – 4562 sayl Kanunun geçici 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

“GEÇC MADDE 5 – Bu Kanunun
yürürlüe girmesinden önce kurulmu
olan küçük sanayi sitelerinden oluan organize küçük sanayi bölgeleri içinde bulunan küçük sanayi sitesi yap kooperatieri,
toplu iyeri yap kooperatieri, iletme kooperatieri, site yönetimleri, imar plannda yer alan ve her birinde bir iletmenin
yer alaca en az 3000 m² veya yönetmelik ile belirlenecek büyüklükteki müstakil
sanayi parsel sahipleri ile 3000 m²’den
küçük sanayi parseli eklinde yer alm en
az 50 parsel malikinin yukarda belirtilen
ekilde örgütlenmesi halinde, bu Kanunun
uygulanmasnda bir katlmc olarak genel
kurulda temsil edilir. Aksi takdirde bu ekilde örgütlenmeyenler, temsil haklarn-

dan feragat etmi kabul edilir.
Katlmclar genel kurulda bir temsilci
ile temsil edilir. Ancak tek bir kooperatif
alan, içinde bulunduu OSB alannn
% 60’n geçmesi halinde; bu OSB’deki
katlmclarn genel kurul temsilcileri, her
100 üyesi için bir kii olarak tespit edilir.
Temsilciler, site yönetimleri ile kooperatierin yetkili organlar tarafndan seçilir.
Toplam temsilci saysnn OSB organlarn oluturmaya yetmemesi durumunda,
Bakanlk tarafndan belirlenecek temsilci
saysnn katlar orannda artrlm temsilci ile temsil olunur.
Küçük sanayi sitelerinden oluan organize sanayi bölgeleri, olaan genel kurul
toplantlarn her yln ilk alt ay içerisin-

de yapmak zorundadr. Organize Sanayi
Bölgesi; katlmclarn ödemesi gereken
arsa ve alt yap katlm paylar, su, elektrik, doalgaz, artma tesisi vb. tüketim
bedelleri, iletme ve yönetim aidatlar ve
bunlarn gecikme cezalarn kooperatif ve/
veya site yönetimlerinden, katlmclarn
aczi veya organ oluturamamas nedeniyle tahsil edemedii hallerde ise, alaca
hizmetin kullanm oranlarna göre i yeri
sahiplerinden talep ve tahsil eder. Küçük
sanayi sitelerinden oluan organize sanayi
bölgelerinde temsilciler, ilk genel kurulu
yapmak ve organlar seçmek üzere Kanunun yaym tarihinden itibaren en geç alt
ay içinde Bakanlk gözetiminde toplanr.”
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Milletvekilleri OSTM’de
sanayicilerle bulutu
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“Yerli Mal
Kullanmak”

ek ÇALIKAN

H

A

nkara Milletvekili ve AKP Genel
Bakan Yardmcs
Bülent Gedikli ile beraberindeki parlamenterler grubu
Ostim Organize Sanayi Bölgesinde inceleme yaptlar.
Ostim Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn, Çankaya
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ziya Burhanettin Güvenç ile Ostim OSB Müdürünün yer ald toplantlara
katlan heyet, bölgede yürütülen kümelenme projeleri
ve bu projelere bal olarak
gelien i alar ve ibirlikleri hakknda bilgi aldlar.
Bülent Gedikli ile birlikte
Ostim’e gelen katldklar
toplantda “Ostim’de Bölgesel Kalknma ProjeleriRekabet Analizi Ve Kümülenmeler”,
“Kümelenme

Çerçevesinde Oluan  Alar Gelimeler Ve Projeler”
ile “Kümelenmenin Amaçlar, Anadolu Kümeleri birlii Platformu” balkl
sunumlar dinlediler.
Sunumlarda rekabet analizi
i ve inaat makineleri, savunma ve havaclk, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri ile medikal sanayi
kümelenmeleri
hakknda
Ostim Vakf Genel Sekreteri Gülnaz Karaosmanolu
tarafndan bilgiler verildi.
Sunumlarn ikinci bölümünde ise ‘Offset Modeli,
Offset Modeli Kapsamnda
Temsan-Sanayi-Üniversite
Kalknma Modeli, Ankara
Salk Hareketi Öbek Modeli, Anadolu Kümeleri birlii Platformu’ konularnda
bilgiler verildi.

Bölgedeki toplant ve incelemeler sonras görüleri
bildiren Ankara Milletvekili
Bülent Gedikli, “Dünya kritik bir dönemden geçiyor.
Çevremizde bizi zorlayan
oluumlar var. O nedenle
sanayicilerimizin gelitirdii ibirlikleri önemli. Ostim
baarl bir model. Yöneticilerini kutluyorum. Sanayicilerin birlikte i yapma, rekabet etme, ortak projelerde
buluturmay baarmlar.
Küresel rekabette baarl
olan, ulusal savunmamzda,
bamsz ekonomi ve teknolojide sanayicilerimizin
önemi daha da artmtr. Biz
parti olarak ve milletvekilleri olarak onlarn üretim iklimlerinin iyiletirilmesinin
önemine inanyoruz” dedi.

Ankara, biliim vadisi
için en uygun il
Ankara  Dünyas Platformu, Ankara’nn Expo 2020
adayln desteklerken, Biliim Vadisinin Ankara’da kurulmas
için her türlü destee vermeye hazr olduunu da açklad.

A

nkara Sanayi Odas’nn(ASO) öncülüünde oluturulan
ve Ankara i dünyas örgütlerinden oluan “Ankara 
Dünyas Platformu” ASO
Bakan Nurettin Özdebir
bakanlnda topland. Toplant sonrasnda yaplan yazl açklamada, Platformun
EXPO 2020’in Ankara’da
düzenlenmesi için yaplan
çalmalara destek verilecei
belirtildi. Açklamada, Hü-

kümetin Biliim Vadisi için
yer seçiminde Ankara’nn
üstünlüklerinin göz ard
edildii
ifade
edilerek
Ankara’nn Türkiye’nin en
iyi üniversitelerini, savunma
sanayi, elektronik sanayi,
makine sanayi gibi ileri teknoloji kullanan sektörleri ve
faaliyet gösteren teknokent
ve teknoparklar ile biliim
vadisi için en uygun ehir
olduu kaydedildi.
Açklamada, “Ankara yeri-

ne nüfus ve sanayi younluu zaten yüksek olan bir
ilin biliim vadisi için seçilmesi doru deildir.
Yerli yazlma en çok ihtiyaç duyan savunma sanayinin ve yazlm sektörünün
Ankara’da younlam
olmas, ayrca nitelikli insan
kayna, Ankara’nn biliim vadisi için en uygun il
olduunu göstermektedir”
denildi.

ükümet yetkilileri ile
KOB temsilcileri bir
araya geldiklerinde sk
gündeme gelen bir konu yerli
mal kullanmnn tevik edilmesi. Kimi sanayi ve ticaret
odalar özellikle kamu almlarnda yerli mal almnn tevik
edilmesi için lobi faaliyeti bile
yapmlardr. Bunun sonucunda
baarl da olmulardr. Nitekim
kamu ihalelerinde (KK Yasas
63 madde) yerli üretime %
15’e varan fiyat avantajlar da
salanmtr. Ancak bu güne
kadar bu maddeden hiçbir
yerli imalatç yararlanamamtr.
Yararlanamaz da. Çünkü bu
madde çok gülünç bir maddedir. Hükümetlerin “i ola beri
gele” babndan yasak savma,
göz boyama eklindeki uygulamalarndan biridir.

Bizim gibi ülkelerin talihsizlii
akl tutulmasdr. Akl tutulmasnn olduu ülkeler dünya
sisteminde iyi, onurlu bir yer
kapamadklar gibi insanlarn
da refah içinde yaatamazlar. Akl tutulmasnn yaayan
insanlarn kendilerini yönetmek için kurduklar bürokratik
sistemlerin (devlet) ve seçtikleri
siyasilerin (hükümet) de akllar
tutulmutur. Akl tutulmas
sebep ile sonucun kartrlmasdr. Atn arabann arkasna
koulmasdr. Bu ülkelerde
tarih sürekli tekerrür eder.

yerli mallar %15 fiyat fazlas
ile almak tam bir komikliktir.
Örnein bir belediyenin 100
TL bütçesi var araç alm için
ihale açyor. Gelen tekliflerden
yabanc mal 100 TL yerli
mal ise 115 TL. Belediye
15 TL’yi yerliyi tercih ettii
için nerden karlayacak. 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
alsn. Kanunu çkaranlar insan
aklyla m alay ediyorlar kendi
akllar ile mi? Yerli mal
kullanm konusunda samimiyetsiz bir tiyatro oynanmakta
ülkemizde.
Ayrca dünyadaki tüm halklar
kendi maln tüketse dünyada
nasl ticaret olacak? Yerli Mal
tüketiminin irrasyonel samimiyetsiz yollarla tevik edilmeye
çallmas geçmite dünyay
krize soktuu gibi günümüzün
küreselleme ortamnda insan
komik duruma düüren çabalardr.

Oysa bu tip insan akl ile
dalga geçen teviklere hiç
gerek yok. Ülkede maliye
politikas kurgusu, döviz kurunu doru yerde tutan, kayt
dl ortadan kaldran, tasarruf orann artran, cari aça
izin vermeyen ve giriimcinin
Yerli mal kullanmnn teönünü açacak ekilde yaplsa
viki de tam bir akl tutulmas
bu tip komik kanunlara gerek
politikasdr. Bunun kanunlara
kalmayacak. Maliye politikaskonmas ise akl tutulmasnn
nn kurgusundan sorumlu olan
hukuki alana yaylmasdr. Ne
hükümettir. Maliye politikasnn
yaparsanz yapn bu tip akla
nasl kurgulanacana dair kataykr kurallar ilemez. Nasl
kda bulunmas gerekenler ise
ilemeyeceini birkaç örnekle
KOB temsilcileridir. Geldiiaçklayalm. KOB sahipleri
miz noktada KOB temsilcileri
sürekli kamunun yerli mal
yalvarr bir biçimde hükümetalmasn istemektedir. Ancak
lerden akla aykr tevikler
lütfen KOB sahiplerinin altistemekte, hükümetler de akla
larndaki arabalarn ve evleaykr, gerçeklerle uyumayan
rindeki eyalarn markalarna
uygulama imkân olmayan
bir bakn. Tamamen yabanc
mal kullanrlar. Ayn zamanda kanunlar çkararak istekleri
geçitirmektedir. Akl tutulmada bu yabanc mallar trend
haline getirerek statü sembolü- snn hakim olduu ülkede
ne çevirirler. Tatillerinde de ilk seçmenden, siyasilerden ve
bürokrasiden farkl bir uygulafrsatta yurt dnda defalarca
gittiklere yerlere gitmekten geri ma beklemek de akl tutulmas
olacaktr.
kalmazlar. Kamu açsndan
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Ana Sanayi Günlerinin konuu TAI-TUSA
stim’in düzenledii Ana Sanayi Günlerine konuk olan TAITUSA yöneticileri OSTM
OSB KOB’lerine yönelik tantm
yaptlar. TUSA -OSTM Savunma
Ve Havaclk Kümelenmesi Paylam
Toplantsna TUSA Genel Müdürü
Muharrem Dörtkal, Teknik Hizmetler Bakan Ahmet Tokmakçolu,
Kalite Sistem Müdürü Sarp Ba ve
Yardmc Sanayi Operasyonlar Müdürü Semih Seçkin katld.
Ostim Eletirme Ve  Gelitirme
Merkezi Ostim’de 4 ana balkta sürdürülen kümelenme çalmalarna paralel olarak yürüttüü i plan çerçevesinde “Ana Sanayi Günleri” organize
ediyor.
Bu organizasyonlar ile Yenilenebilir
Enerji ve Çevre Teknolojileri,  ve
inaat Makinalar, Medikal Sanayi,
Savunma ve Havaclk sektörlerinde
sektörün önde gelen ana sanayi kurulularn Ostim’de arlayarak bu kurumlarn satn alma mekanizmalarna
Ostim’in üretim kapasitesinin daha iyi

O

tantlmasn salamak, ana sanayilerin KOB’lerden beklentilerini rmalarmza tamak ve sonuçta ibirlii
ortamnn gelimesine katkda bulunmay hedeeniyor.
Ana Sanayi Günleri çerçevesinde ilk
olarak TAI-TUSA Türk Havaclk
ve Uzay Sanayi A..’ye ev sahiplii yapt. 30 Haziran 2010 tarihinde
“Tusa-Ostim Savunma Ve Havaclk
Kümelenmesi Paylam Toplants”
ad ile düzenlenen toplantya TUSA
Genel Müdürü Muharrem Dörtkal da
katld.
TUSA üst düzey yetkililerinin sunumlar yapt toplantya sektöre çalan
yaklak 50 rma temsilcisi büyük ilgi
gösterdi. TUSA’n tantm program
“KOB’lerden Beklentiler, Sertikasyon Gerekleri, Taere Edilebilir Detay
Parça malat Ak, Havaclk Sanayi
çin Kritik Ekipman, TUSA’n Alt
Yüklenicisi Nasl Olunur” balklarnda sunumlarn yapld toplant soru
cevap ksm ile son buldu.

M üyesi KOB’lere Çankaya projeleri
Çankaya üniversitesi örenci projeleri sunumlar K ( Ve naat Makinalar) kümesi rmalarnda gerçekletirildi.

O

stim Odtü Teknokent Seminer Salonunda Çankaya Ünivesitesi Uluslararas Ticaret Bölümü ve letme
Bölümü örencileri proje sunumlarn gerçekletirdiler.
Uluslararas Ticaret Bölümü
ve letme Bölümü örencilerinin
sunumlarnn gerçekletii programda, sunumlara Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya
Burhanettin Güvenç ve kendilerine proje yaplan M Kümesi

rmalar da katlarak örencilerin
çalmalarn dinledirler.
Çankaya Üniversitesi son snf örencileri 2007-2008 akademik döneminden itibaren bitirme
projelerini Ostim’de  ve naat
Makineleri (M) Küme rmalarnda gerçekletirmektedirler.
Örenci Projeleri en az 2 kiilik
örenci grubu ile onlara danmanlk eden Çankaya Üniversitesi Öretim üyeleri tarafndan
yürütülmektedir. Bu sunumlarn

ASELSAN yeni fabrika kuruyor

A

SELSAN, Ankara Gölba’nda Radar ve Elektronik Harp Sistemleri fabrikas
kuruyor.
ASELSAN’dan yaplan yazl
açklamada kurulacak tesis için Hazine Müstearl’ndan 192.5 milyon TL tutarnda Yatrm Tevik
Belgesi’nin alnd, yaplacak yatrmn boyutunun 204 milyon ABD
dolarna ulaaca bildirildi.
ASELSAN Gölba Yerlekesi
alannda Radar ve Elektronik Harp
Sistemleri kapsamnda kara, hava,
deniz, uzay ve insansz platformlar
için teknoloji, donanm, yazlm, cihaz ve sistem gelitirilecek, üretim

yaplacak, yurt içi ve yurt d sat
ile sat sonras destek faaliyetleri
yürütülecek. Yeni yerlekede, radar
ve elektronik harp alannda mevcut
olan tasarm/üretim yeteneklerini
gelitirmek üzere yeni radar sistem
entegrasyon alanlar, mikrodalga
bileen/modül tasarm ve üretim tesisleri, özel ölçüm laboratuvarlar,
hassas mekanik üretim tesisleri kurulacak. Yeni yerlekede 400 mühendis çalacak

amac, M Kümesi rmalarnn
üretim, pazarlama, ihracat gibi
konularda yaadklar ve gerekli
zaman ve personel ayramadklar için çözemedikleri problemleri, yaplan örenci projeleriyle
çözmektir. Ayrca mezun olacak
örenciler üniversitede alm olduklar eitimin gerçek hayatta
bir uygulamasn gerçekletirmi
olmaktadrlar. Sunulan projelerde
d ticaret ve pazarlama alanlar
ile ilgili çok baarl çalmalarn
çkt gözlemlenmitir.
2007-2008 akademik ylnda
Çankaya Üniversitesi Endüstri
Mühendislii Bölümüyle balayan örenci projeleri, her geçen
sene says artarak devam et-

mektedir. Bu sene de Ostim rmalarnda, Çankaya Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlk Fakültesinden toplam 39 örenci projesi
hayata geçirildi.
Geçtiimiz günlerde, Ostim
Eitim ve Çraklk Vakf Seminer
Salonunda Çankaya Üniversitesi
Endüstri Mühendislii, Elektronik Haberleme Mühendislii,
Bilgisayar Mühendislii Bölümü örencilerinin proje sunumlar gerçekletirildi. Sunumlarda
proje yaplan rmalarda bizzat
bulunarak projeleri dinlediler ve
uygulanan projelerin çok baarl
olduunu dile getirdiler.
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Aygün: “Büyüme rakamlar memnuniyet verici”
Ankara Ticaret Odas

Geçen yl küçülen birçok
sektörde toparlanma balad

Bakan Sinan Aygün,
ekonominin ilk çeyrekte

Kamu sektörünün yatrmlarn azaltarak, büyümeyi frenlediine, tarm ve
turizm gibi sektörlerin ise küçüldüünü
belirten, Aygün, öyle devam etti:

yüzde 11.7 büyümesinin
memnuniyet verici olduunu,
ancak bu orann daha hzl
toparlanabilmek için ek
çabaya ihtiyaç olduunu
gösterdiini kaydetti.

A

nkara Ticaret Odas (ATO)
Bakan Sinan Aygün, geçen
yln ilk çeyreinde yüzde 14.5
orannda küçülen Türkiye ekonomisinin
bu yln ayn döneminde yüzde 11.7 orannda büyümesinin memnuniyet verici
olduunu belirterek, “Bu oranlar hzl
ekonomik toparlanma için ek çabaya ihtiyaç olduunu da gösteriyor” dedi.

ATO Bakan Sinan Aygün, bu yln
birinci üç aylk dönemine ilikin GSYH
sonuçlarn deerlendirirdi. Türkiye’nin
yln ilk çeyreinde salad büyüme
hzyla, ilk çeyrek itibariyle en hzl büyüyen ilk 10 ülke arasna girdiine dikkat
çekerek, üretim cephesinden bakldnda
imalat sanayi ile toptan ve perakende ti-

“ORSAD & OSAD:
Ostim için dayanmalyz”

O

SAD yönetimi ayn bölgede faaliyet gösteren ve yönetimi yenilenen ORSAD’
ziyaret etti. ki dernein bakan
Ostim için dayanmann gerekliliini vurgulad.
OSAD Bakan Adnan Keskin
ile Bakan Yardmcs Ali Özdemirolu, Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Gürel ile Serhad ahin, Denetim Kurulu üyesi Nihal Ermi’den
oluan heyet, genel kurulunu yapan
ORSAD’ ziyaret etti.
Karlkl sohbet havasnda geçen ziyarette OSAD Bakan Adnan Keskin, iki dernein birbirine ihtiyac olduunu, sorunlarn
paylalmas gerektiini ve ortak
çözüm yollarnn aranmas gerek-

tiini vurgulad. Keskin, “Hepimiz
ayn gemideyiz. Batarsak, hepimiz
batarz. Ostim’in gücünü gösterecek çalmalar içinde olmalyz”
dedi. Keskin, KOB’ler için kurulan Halkbank’n KOB’lerin yarasna merhem olmadn belirterek
bu konuda da iki dernein birlikte
mücadele vermesini istedi. ORSAD Bakan Özcan Ülgener de iki
dernein birbirine rakip deil birbirine omuz veren iki yap olmas
gerektiini vurgulad ve “Ostim’in
gelimesi için bir tula koyandan
Allah raz olsun. Bizler, hizmet için
yarmalyz ve dayanma içinde
olmalyz” dedi.

caret sektörlerinin yüzde 20’nin üzerinde
büyüyerek, ekonominin toparlanmasna
en fazla katky salayan sektörler olarak ön plana çktn vurgulad. Aygün
harcamalar cephesinden ise özel tüketim
harcamalar ve özel sektör yatrmlarnn
büyümeyi tetiklediini ifade etti.

“Geçen yl küçülen birçok sektörün bu
yl yeniden toparlanmaya balad gözüküyor. Ancak sektörlerin büyük bölümünün geçen ylki üretim kayplarn
henüz tela edemedikleri de anlalyor.
2009 ylnn ayn dönemine göre salanan hzl büyümeye ramen Türkiye
ekonomisi hala 2008 ylnn ilk çeyreindeki düzeyine gelemedi. Bu durum,
ekonominin 2009 ylndaki kayplarn
kapatp 2008 ylndaki seviyesinin üzerine çkabilmesi için baz ek önlemlere
ihtiyaç bulunduunu da ortaya koyuyor.
Hükümetin hazrlklarn yapt istihdam paketi kapsamnda bu ihtiyac da
gözeteceine inanyorum. Özellikle ithalat frenleyecek ve yerli üretimi destekleyecek tevik unsurlarnn devreye
sokulmas gerekiyor.”
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BAKENT ÜNVERSTES’nde bitirme projeleri
Bakent Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
bölümlerindeki son snf
örencileri tarafndan
hazrlanan bitirme projeleri
sergisi törenle açld. Fakülte
örencileri yaz stajlarn
Ostim Medikal Küme üyesi

Proje sergisini
ASO Bakan Özdebir
de gezdi

firmalarda gerçekletirecek.

B

alca Kampüsündeki açlta konuan Fakülte Dekan
ve OSTM Medikal sanayi Kümelenmesi Yürütme Kurulu
üyesi Prof. Dr. Berna Dengiz, bilgi
ve teknolojiyi üretip uygulamaya
aktaracak, nitelikli insan gücünü
yetitirmeyi amaçladklarn söyledi. Fakültelerinde üniversite-sanayi
ibirliine büyük önem verdiklerini
belirten Dengiz, “Örencilerimizin
teknolojiyi transfer eden deil, üreten mühendisler olarak yetimesini
amaçlyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Kenan Araz da
1993‘te kurulan üniversitelerinin
hzl bir geliim ve deiim süreci
yaadna dikkati çekti. Üniversitelerin en büyük görevinin toplumla
kaynamas olduunu belirten Araz,
bu amaçla çalmalarn sürdürdüklerini kaydetti. Açla katlan Ankara Sanayi Odas Bakan Nurettin
Özdebir de bir konuma yapt.
EMO Ankara ubesi Yönetim
Kurulu Bakan Ramazan Pekta: “Bilimi, teknii ve kaynaklar
toplum yararna optimum ekilde

kullanarak mühendislik hizmetleri
üretmeye balayacak olan genç meslektalarm mühendislerin örgütlü
çatsna davet ediyor, meslek hayatlarnda baarlar diliyorum” diyerek
balad konumasnn ardndan
Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve
Biyomedikal Mühendislii Bölümlerinden derece ile mezun olanlara
hediyelerini verdi. Makina ve Endüstri Mühendislii Bölümlerinden
derece ile mezun olanlara hediyeleri
Makine Mühendisleri Odas Ankara ubesi Yönetim Kurulu Sayman

Alaattin Eksin tarafndan hediyeleri
takdim edildi. Konumalarn ve ödül
töreninin ardndan EMO Ankara ubesi tantm standnn da bulunduu
bitime projeleri sergisi gezildi.
Ayrca bu yl ilk kez Prof.
Dengiz’in gayretleri ile Mühendislik fakültesi örencileri, OSTM
Medikal Sanayi Kümelenmesi üye
rmalarnda yaz stajlarn gerçekletirecekler. Önümüzdeki eitim öretim ylndan itibaren de mühendislik
fakültesi örencilerinin bitirme projeleri de küme üyesi rmalarda gerçekletirerek böylelikle üniversite
bilgisiyle donanm, rma ihtiyaçlarna cevap verebilen mühendisler
yetitirilmesi hedeeniyor.

Prof. Berna DENGZ

“Türkiye’de sanlandan daha çok yoksulluk var”

B

irlemi Milletler’in destei
ile Oxford Yoksulluk ve nsani Gelime Giriimi(OPHI) ta-

rafndan yürütülen çalmalar sonucu,
“Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi”
yöntemiyle Türkiye’deki yoksulluun
sanlandan çok daha fazla olduu kaydedildi.
ngiliz The Guardian gazetesinin haberindeki sonuçlarda ayrca,
Hindistan’n sekiz eyaletindeki yoksul saysnn, Sahra alt Afrika olarak
bilinen 26 ülkedeki yoksul saysndan
daha fazla olduu ortaya çkt.
Aratrmalarda, yoksulluk snrnn
yüksek olmasnn altndaki en büyük
nedenin yetersiz beslenme olduu be-

Giriimcilik eitimleri balyor

T

ürkiye Odalar ve
Borsalar
Birlii (TOBB) /
CISCO
Giriimcilik
Program’nn Ankara
dnda uygulanan dördüncü merkezi, stanbul
Kadir Has Üniversitesi
bünyesinde faaliyete
geçecek.
TOBB’dan
yaplan yazl açklamaya göre, TOBB /
CISCO Giriimcilik Program’nn
Ankara dnda uygulanan dördüncü
merkezi, stanbul Kadir Has Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçecek. Kadir Has Üniversitesi Yaam

Boyu Eitim Merkezi
ile birlikte sürdürülecek olan eitimlerin
ilki, “Biliim Çanda
letme Yönetimi Sertika Program” adn
tayor. Eitim Program, TOBB Bakan M.
Rifat
Hisarcklolu,
TOBB Kadn Giriimciler Kurulu Bakan
Aynur Bekta, Kadir Has
Üniversitesi Mütevelli Heyet Bakan
Nuri Has ve Kadir Has Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydn’n
katlmyla Pazartesi günü balayacak.

lirtildi. Haberde, çalmay yürüten
Oxford Yoksulluk ve nsani Gelime
Giriimi (OPHI) Bakan Dr. Sabina
Alkire, yaplan aratrmalarn bir mercek gibi yoksul evlerdeki sorunlar
çplak bir ekilde gözler önüne serdiine dikkat çekti.
Ayrca, yoksulluun en belirleyici faktörleri olan eitim, salk, beslenme gibi temel ihtiyaçlarn büyük
bir sorun olduunun alt çizildi.Yeni
yöntemle, Türkiye’nin de aralarnda
bulunduu birkaç ülkenin çok daha
yoksul olduu sonucu elde edildi. The

Guardian haberinde unlar yazd:
“Baz ülkeler, yeni listedeki yoksulluk
sralamasnda keskin düüler kaydetti. Türkiye, Msr, Pakistan ve Fas’ta,
yalnzca basit hane halk gelirlerine
göre yaplan çalmalarda, çok daha
fazla yoksulluk olduu belirtildi. Öte
yandan Tanzanya, Nikaragua, Özbekistan, Vietnam ve Çin gibi ülkelerdeki yoksulluk ise, çok daha az olarak
kaydedildi. 104 ülke içinde 46. sray Çin alrken, Hindistan 63. sra ile
Togo’nun hemen arkasnda, Haiti’nin
ise önünde yer ald.”

Özbek: Giriimci says artrlmal

G

enç Giriim ve Yönetiim Birlii (GGYB)
Bakan Metin Özbek “Türkiye eer lazm” dedi. Genç Giriim ve Yönetiim
Birlii Bakan Metin Özbek yapt yazl açklamada, Türkiye’de isizliin bugünkü boyutlara
ulamasnda eitim sisteminin büyük suçu olduunu savunarak, i dünyasnn ihtiyaç duyduu becerilerin okullarda öretilmediini ifade etti.
Eitim sisteminin sanayicinin, üreticinin yani
reel i dünyasnn ihtiyacn karlamaktan uzak
olduuna vurgu yapan Özbek, “Aranan eleman ihtiyacn karlanmyor ama eitimli isiz says her
geçen gün artyor” dedi. Türkiye’nin bir numaral
sorununun isizlik olduunu vurgulayan Özbek,
her yl 750 bin gencin istihdam piyasasna girdiini
ve i istediini kaydetti. 750 bin gence yeni i imkan bulmak için her yl 100 bin giriimcinin bulunmas gerektiini kaydeden Özbek, “Eer Türkiye
zenginlemek, isizlerine i bulmak istiyorsa giriimci saysn artrmas lazm” dedi. Türkiye’deki
7 milyon kiinin isiz olduunu ve bu nüfusun ya

ortalamasnn 28 yan üstünde olduunu belirten
Özbek, rakamlara göre, neredeyse her evde 1 isiz
olduunu ifade etti.
Sorun isizlik deil, gençlerin günümüz koullarna göre hazrlanmamas “Türkiye’nin her
yerinde kahvehaneler isiz dolu ama sanayicimiz
çaltracak eleman bulamyor” ifadesini kullanan
Özbek, sorun sadece isizlik olmadn, gençlerin
günümüz koullarna göre hazrlanmadn kaydetti. Bugün üniversitelerin bölümlerinin çounun
ilevselliinin kalmadn belirten Özbek, öyle
devam etti: “Üniversitelerin dnda yaplacak en
önemli revizyonlardan birisi de meslek liselerinin
kalitesini yükseltmek olacak. Meslek liselerinin
önünü açmak, meslek lisesi ve yüksekokul saysn düz liselerin önüne geçirmek, mesleki eitimi
muhakkak gelitirmek, meslek liselerini cazip haline getirmek gerekir.”
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Enerji kimlik belgesi 10 yl geçerli olacak
enerji yöneticisince muhafaza edilecek ve
bir nüshas da bina giriinde rahatlkla görülebilecek bir yerde asl bulundurulacak.
Ayrca bina veya bamsz bölüm satldnda veya kiraya verildiinde, malsahibi
tarafndan alc veya kiracya binann enerji
kimlik belgesi de verilecek.

B

Enerji kimlik belgesi, binann tamam
için hazrlanabilecei gibi, istee bal olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bamsz
bölüm veya farkl kullanm alanlar için
ayr ayr düzenlenebilecek. Türk Silahl
Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanl ve
bal kurulular, Milli stihbarat Tekilat
Müstearl binalar ile mücavir alan dnda kalan ve toplam inaat alan bin metrekareden az olan binalar için enerji kimlik
belgesi düzenlenmesi

inalar için düzenlenecek enerji kimlik belgesi 10 yl geçerli olacak ve
yeni olacak.

Bayndrlk ve skan Bakanl’nn Binalarda Enerji Performans Yönetmeliinde
Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik
Resmi Gazete’de yaymland. Enerji kimlik
belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yl
geçerli olacak. Bu sürenin sonunda enerji
kimlik belgesi hazrlanlacak bir rapor dorultusunda yeniden düzenlenecek. Enerji
kimlik belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kurulu tarafndan hazrlanacak
ve ilgili idarece tarafndan onaylanacak.
Belge, yeni binalar için yap kullanma
izin belgesinin ayrlmaz bir parças olacak.
Enerji kimlik belgesinin bir nüshas bina
sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu veya

zorunlu olmayacak. Hesaplarda kullanlan yüzey alanlarnn elde edilme yöntemi,
enerji dönüüm katsaylar, nihai enerjilerin
birincil enerjiye dönütürülmesi ve enerji
tüketimleri ölçei, nihai enerji tüketimleri,
sera gaz emisyonlarna dönütürme katsaylar ve karbondioksit emisyonu, enerji
kimlik belgesinin ekleri olarak proje kapsa-

‘Biyomedikal Malzemeler ve
Türkiye’ bulumas

B

iyomalzeme ve Doku Mühendislii Derneinin 2. Çaltay 28 Mays 2010’da ODTÜ
Kültür ve Kongre Merkezinde yapld. Düzenlenen çaltaya 116 temsilci
katld.
“Biyomedikal Malzemeler
ve Türkiye” toplantsna konumac
olarak Biyomalzeme ve Doku Mühendislii ürünleriyle çeitli açlardan
ilgisi olabilecek kurumlardan kiyiler
katld. Bunlar projelere destek ve yön
veren DPT, TÜBTAK, destek veren

TTGV, kural koyucu olarak Salk
Bakanl, uygulayc olarak GATA,
çeitli açlardan yol gösterici ve uygulamaya yardmc rolüyle ODTÜ Teknokent ve üretici olarak OSTM Medikal Sanayi Kümelenmesi ve Salk
verenleri Sendikas (SES) idi.
Bu kurumlarn temsilcilerinin konumalarna
(www.biyomalzeme.
org.tr) internet sayfasndan ulalabiliyor.

mnda hazrlanacak. Enerji kimlik belgesiyle ilgili düzenlemeler 1 Ocak 2011 tarihine
kadar uygulanmayacak.
Ayrca yönetmelik kapsamnda ihtiyaç
acortu@hotmail.com

Binalar için düzenlenecek
enerji kimlik belgesi 10 yl geçerli
olacak ve yeni binalar için
yap kullanma izin belgesinin
ayrlmaz bir parças olacak.

duyulan enerji performans hesaplama
yöntemleri ile ilgili konulardaki tebliler,
Bakanlk tarafndan, Yönetmeliin yaymland tarihten itibaren bir yl içinde çkartlacak.

statistik bilimiyle
Siyaset Bilimi
buluunca

Abdullah ÇÖRTÜ



statistik temel bir bilim daldr. Günlük
hayatmzla iç içe olduu için teorik
olmaktan daha çok pratik hayatmzla
ilgili bir bilimdir. Daha dorusu bizim
için teorik taraf önemli olmayp pratik
hayatmzla ilgili ksm önem arz etmektedir. statistik ayn zamanda kullancnn
amacna ve beklentisine göre istenilen
tarafa çekilebilecek araçlar da içermektedir. Böyle olunca herkese uygun malzeme
sunan bir bilim haline gelmektedir.
Siyaset de bir bilim daldr. Siyaset ayn
zamanda sanat yönü de olan analitik
bir bilimdir. Aynen istatistik gibi günlük
hayatmzla iç içedir. nsanlar yönetmek
olan siyaset biliminin teorisi de bizi
ilgilendirmemektedir. Günlük hayatmzla iç
içe olan siyasetin sonuçlar bizi ilgilendirmektedir.
ki bilim dal birletii zaman ne olur?
Yani siyasetle istatistiin bulutuu nokta
bize ne ifade eder? Bilimle dop dolu
bir zirveyi mi ifade der? Yoksa etrafmz
popülizm ve yalanla m çevrilmitir? Bu
sorunun cevab zannederim kiilerle ve
ortamla alakaldr. Eer analitik beyinlerin
bulunduu bir toplumda yayorsak ve güven ortam mevcutsa bilimle, aksi takdirde
yalanlarla kar karyayz demektir. Zaman
zaman dünya çapnda rekor krdmz
istatistikler açklandnda etrafmdaki yorumlara dikkat ediyorum. Herkes bulunduu konuma göre ya da taraf olduu
yere göre istatistie ve siyasete güveniyor ya da güvenmiyor. Bu durumda
bilimin objektiflii konusunda üpheye
düüyorum. Bilimin üphe ile baladn
bildiim için bilimin objektifliine üpheyle
bakarak bilimsel bir yaklam sergilediimi
zannediyorum. Dier yandan bu kafa
karklnn popülizme de yol açabilecei
konusunda üpheye düüyorum.
Türkiye’de birçok istatistiki veri açklanmaktadr. Ben irketlerin bilgilerine
dayanarak açklanan verilerin, varsaymlara
ve örneklemelere dayanarak hesaplanan makro verilerden daha çok gerçek
hayat yansttn düünüyorum. Genellikle
her yln austos aynda stanbul Sanayi
Odas’nn açklad Türkiye’nin ilk ve
ikinci beyüz büyük imalatç kuruluu
çalmas böyle bir çalma… SO’nun
bu çalmasndan önce açklanan Fortune
500 çalmas da ekonomi konusunda baz ipuçlar veriyor. SO 500+500
çalmas sadece imalatç irketleri içerirken

Fortune 500 çalmas bankalar ve
holdingler dndaki tüm irketleri içeriyor.
Temmuz banda açklanan Fortune 500
çalmas bize aadaki genel eilimleri
vermektedir.
Cirolar geçen yla göre yaklak %10
azalmtr. Bu düü talep daralmasnn
yan sra Petrol, demir çelik gibi ana
girdi fiyatlarnn dümesinden kaynaklanmaktadr.
hracat geçen yla göre %20’ye yakn
dümütür. Bu durum Euro bölgesindeki
daralmadan kaynaklanmaktadr.
Karlar geçen yla göre ciddi oranda
artmtr. Bu durum stok yönetimindeki
baardan ve verimlilikten kaynaklanmaktadr. Verimlilik ayn zamanda igücünü
azaltarak ücret giderlerinin azaltlmas da
demektir.
Çalan says azalmtr. Bu veri
SO’nun imalatç irketler çalmasnda da
dikkat çekmektedir. Firmalarn istihdam
saylar her yl dümektedir.
Müteebbisin kar ile içinin ücreti
makro olarak bakldnda milli geliri oluturan iki unsurdur. Ancak bütün üretim
faktörlerini yöneten müteebbis olduu
için karn belirleyici olduunu söylemeliyiz.
Mesela kar elde edemeyen müteebbis
irketini kapattnda artk firma ücret de
ödeyemeyecektir. Bu durumda milli gelir
hem kardan hem de ücret (ve dier faktör) gelirlerinden yoksun kalacaktr. Faktör
gelirleri arasndaki bu çeliki ekonomi
yöneticileri tarafndan vergi, tevik vb. politikalarla dengeli bir ekilde yönetilmelidir.
(Faktör gelirleri ile milli gelir arasndaki
iliki, orant, ters orant ayr bir çalma
konusudur.)
Siyaset bilimi ile istatistik bilimini
birletiren yöneticilerimiz dünyada büyüme rekoru krdmz söylüyorlar.
Fortune 500 çalmas sonucu açklanan
Türkiye’nin en büyük beyüz firmasnn
satlar Wall Mart’n satlarnn yars
civarndadr. (Fortune 500 çalmasnda
Türkiye’de faaliyet gösteren market zincirlerinin satlar da bulunmaktadr.)
Görüldüü gibi Türkiye’de bilim bir
tarafta, gerçekler dier taraftadr. Gerçeklerle morali bozulan toplumumuzun
imdadna bilim yetimekte ve moralimizi
yükseltmektedir.
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NECRON’dan müteriye kesintisiz çözüm
Günün her saati müterisine çözüm sunmay hedeeyen
enerji sektörü rmas NECRON A. on sekiz yldr, 365
gün 24 saat müterilerin enerji problemlerini çözmeyi
ilke haline getirdi. Üretimin yannda sat sonras teknik
servis hizmetine de önem veren rmann sahibi Ömer
Bulut, stanbul’daki merkezinin dnda Ankara ve zmir’de
iki ubesi ve Türkiye genelinde 21 bayisi olan NECRON’a
ilikin sorularmz yantlad.
ÎSayn Bulut, rmanz özetle tantr
msnz?
-On sekiz yldr, 365 gün 24 saat siz
müterilerimizin enerji problemlerini
çözmeyi ve sahip olduumuz bilgi birikimimizi sizler ile paylamay çalma
ilkesi haline getirmi olmaktan gurur
duyuyoruz. Müterilerimize daha kaliteli, daha hzl ve daha ekonomik hizmet vermek için NECRON A.. olarak
çalmalarmza devam ediyoruz.
NECRON A. sahip olduu sektör tecrübesi ile sürekli kendini yenileyen güç
elektronii, elektrik altyaps ve enerji
kalitesi noktalarnda nitelikli çözüm orta olmay sürdürüyoruz. Eitimli teknik servis kadrosu ile tam her an enerji
problemi olan yerde hazr bulunmay
ilke haline getirdik. Firmamz enerji kalitesinin yükseltilmesi ve kritik uygulamalarn sorunsuz sürdürülebilmesi için
kendi teknolojisi ve gücü ile 1 KVA dan
4.8 MVA a ya kadar UPS sistemlerini
sizlere sunmaktadr. Ayrca bilgi ilem
merkezleri için özel olarak üretilen
dünyann en verimli cihazlarndan olan
NEWAVE ve endüstriyel nitelikli yük-

ler için üretilmi olan TOSHIBA UPS
sistemlerinin ana datcs ve çözüm
orta olarak müterilerine kesintisiz
çözümler sunmaktadr. NECRON A.
kamu, askeriye, tp ve özel sektörde
pek çok referansa sahiptir. Ayrca Türkiye de birçok UPS rmasna no-name
ürünler salayarak sektörün lokomoti
olmaya devam etmektedir. Müterilerimiz bizimle neden çalmal sorusuna
u yantlar veriyoruz: Müteri odakl
mühendislik hizmeti sonucu ideal uygulamann yaplmas, 18 yllk deneyimin
getirdii performans ve hizmet kalitesi,
alternatif ve nitelikli ürün gam, yaygn
servis ve sat a.

-2010 ylnda sözlemesini imzalam
olduumuz CEBT 2010 da 110 metre
kare alanda ürünlerimizi tantmak ve
2010 ylnda ziyaretçisi olduumuz Almanya CEBT 20011 de katlmc olarak yer almak, ve 2011 de orta doudaki
fuarlara katlmak.
ÎSektörünüzde balatlan KÜMELENME çalmalar hakknda görü
ve izlenimleriniz nelerdir?
-Gayet akll ve mantkl bulduumu be-

lirtmeliyim ülkemize menfaat salayacana kesinlikle eminim, fakat yaplan
çalmalarn olmas gerekenden geride
olduunu da belirtmek isterim.
ÎSektörünüze ve genel olarak
KOB’lere yönelik devlet destekleri
hakkndaki görü ve önerileriniz nelerdir?
-KOB’lere yönelik devlet desteklerini
olumlu bulmaktaym fakat her zaman
olduu gibi bürokrasinin hantal yaps
burada da görülmektedir bu yüzden de
maalesef bu destekler ile ilgilenmesi
için bir personel ayrmak gerekiyor bundan ötürü KOB desteklerinin takibine
vakit ayramyoruz.

Îirketinizin ksa ve uzun vadeli hedeeri hakknda bilgi verir misiz?
-Orta ksa ve orta vadede hedeerimiz
Karedeniz bölgesinde de varlmz
gelitirmek. Dou ve Güneydou bölge
müdürlüklerinin açln yapmak, sektörde 2 yl içinde üçüncü olmak 5 yl
içinde ikinci olmak sonraki be ylda da
sektörün lideri olmak. Personel saym-

velisaritoprak@gmail.com

E

skiden havadan sudan konumak ve yazmak hafif konular
olarak bilinir ve kaale alnmazd. Geçtiimiz günlerde izleyici olarak
katldm bir panelden edindiim
bilgiler ve aldm notlar beni oke
etti. Hava ve su hakknda derin
derin düünmeye baladm. Havann
ve suyun ne kadar önemli olduunu
çok iyi anladm. te o panelden derlediim ve bana göre krmz alarm
veren bilgiler :
Dünya nüfusu bundan 150 yl önce
1 milyard. imdi 6 milyar. 2050
ylnda 9 milyar olaca hesaplanyor.
Nüfusla beraber dünya ekonomisi
son 50 ylda 5 kat büyüdü. Nüfus
ve ekonomi büyüdükçe doa ve
çevreye verilen tahribat katlanarak
büyümeye devam ediyor. Dünya nüfusunun % 20’si, yani kalknm ülkeler, dünya kaynaklarnn % 80’nini
kullanyor ve bu oranda da dünyay
kirletiyor.
Doal kaynaklarn üçte ikisi yok edildi. Dünyadaki 10 bin ku türünün
% 12 si, 4500 memeli türünün
%30 u, balklarn dörtte biri, bitkilerin
dörtte biri yok edildi. Tarmsal genetik çeitliliin dörtte üçü yok edildi.

z 150 kiiye çkarmak, sektörde öncü
olduumuz modüler sistemi kesintisiz
güç kaynaklarnn üretimini Türkiye de
yapmaktr.
Îiç ve d ticarete, tantma yönelik
çalmalarnz nelerdir?

Havadan sudan
yazmak ve
konumak

Veli SARITOPRAK

Dünya ormanlar 8 milyar hektardan
3,6 milyar hektara dütü. Her yl
Türkiye topraklar kadar orman yok
ediliyor. Yamur ormanlarnn üçte
biri yok edildi. Tarm alanlarnn üçte
biri yok edildi. Kimyasal gübre ve
zirai ilaçlar doal dengeyi bozdu.
Tarm topraklarn kirletti. Dünya
topraklarnn üçte biri çölleti.
Petrol, gaz, kömür gibi fosil yaktlar
ile metan, azot oksit ve dier sera
gazlar atmosferi kirletmeye devam
ediyor. Son elli ylda fosil yaktlarn
tüketimi 9 kat artt. Bunun neticesinde küresel snma tehlikeli boyutlara
ulat.

Küresel snmayla birlikte dünyann
dengesi bozuldu. Mevsimler deiti,
bitkiler erken çiçek açmaya, hayvanlar erken dourmaya balad. Kularn
göç zaman deiti, k uykusuna
yatan hayvanlar uykuyu unutmaya
balad. Susuzluk, kuraklk, açlk, iklim
göçleri, doal afetler, salgn hastalklar kapmzdadr.
Atmosferin %36’sn ABD, %
15’ini Çin kirletmektedir. Bu ülkeleri srasyla Rusya, Japonya, Hindistan, Almanya takip etmektedir.
AB ülkelerinin kirletme oran %14
tür. Türkiye’nin kirletme oran ise
% 0.16 dr fakat en hzl kirleten

ülkedir.
Dünya ülkelerinin 189 tanesi Kyoto ‘da atmosfere salnan gazlarn
emisyonunu azaltmak için bir araya
gelerek sözleme imzalad. Bu sözlemeyi dünyay en çok kirleten ABD
imzalamad.
Küresel snma en çok su kaynaklarn etkilemektedir. Suyun yanl yönetimi ve yanl kullanmndan dolay, su
dengesini ve doal dengeyi salayan dünyadaki sulak alanlarn yars
kurutuldu. Dünya nüfusunun %40’
susuzluk tehlikesi ile kar karya.
Dünyadaki insanlarn %18’i temiz su
bulamyor. 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 krk ylda sularnn nerdeyse yarsn kaybetti.
Görüldüü gibi Dünya rahatsz.
Dünya rahatsz olursa insanlarn da
rahat, güvenlii ve yaam tehdit
altnda demektir. Bu global sorunla
mücadele 2000 li yllarn hep gündeminde olacaktr.
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BMD Solar, KOB’lere somut destek istiyor
Daha temiz bir dünya
için alternatif enerji
kaynaklarnn deerini
bilerek bu yönde çalmalar
sürdüren BMD Solar
Enerji Sistemleri rmas
sahibi Mehmet Ulusoy,
KOB lere somut destek
imkanlar salanmasn
ve AR-GE çalmalarna
özel destekler verilmesini
istiyor. Ostim Yenilenebilir
Enerji Kümelenmesi üyesi
olan BMD Solar rmasnn
sahibi Ulusoy gazetemizin
sorularna u yantlar verdi
ÎFirmanz ksaca tantr msnz?
-Firmamz 2007 de güne enerjisinden elektrik üretimi ile ilgili proje
uygulama üretim yapmak amacyla
kurulmutur.Güne enerjisinden elektrik üretimi ile ilgili konut, Park cadde aydnlatmalar telekomünikasyon
baz istasyonlarnn güne enerjisinden
beslenmesi, tarmsal sulama ve sinyalisazyon uygulamalarn yurt dnda
ve yurt içinde yapmtr. Güne enerjili ve ehir ebekesinden beslenen ledli
aydnlatma üretimi yapmaktadr. Uygulad ve ürettii çalmalarla sektörde ksa sürede yer edinmi, müterilerine en iyi koullarda ürün/malzeme
tedarii yapmaya projeler sunmaya
çalmaktadr.3 kiilik çalma ekibini
9 kiiye çkarmtr. Kapasite raporu-

kurulup i konumuzla ilgili çalma,
projeler gelimeler periyodik ekilde
duyurulursa çok daha iyi olur.
ÎSektörünüze ve genel olarak
KOB’lere yönelik devlet destekleri
hakkndaki görü ve önerileriniz nelerdir?

nu, ISO kalite belgesini almtr. Müterilerine, bata güne panelleri olmak
üzere ledli aydnlatma armatürleri
Batarya, nwertör ve arj regülatörü
ürünlerin ithalat ve ihracatn yapmakta projeler üretmekte ve uygulamaktadr. Afrika da Ortadouda projeler
uygulamtr.
ÎFaaliyet gösterdiiniz
önemi nedir?

sektörün

-Yenilenebilir enerji sektörü yeni o
kadar da hzl yaygnlaan bir sektördür. Bu nedenle önemi büyüktür.
 kolumuzla ilgili ledli armatürler
üretmekteyiz. Mühendislik hizmetleri
vermekteyiz. Küresel snmann etkisini daha da hissettirmeye balad
günümüzde alternatif yeni enerji kaynaklar ön plana çkmaya balamtr.
Temiz enerji kaynaklarnn kullanm
bata ülkemiz olmak üzere tüm dünya
için çok önemli bir gerekliliktir. Güne Enerjisi, rüzgâr enerjisi, biyokütle
enerjisi vb. gibi yenilenebilir enerjilerin kullanlmas, sera gazlar salnmn azaltarak dünyamz korumaya
en büyük yardm salayacaktr. BMD
solar olarak, daha temiz bir dünya için
alternatif enerji kaynaklarnn deerini
bilmekte ve bu yönde çalmalarmz
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 göstermekteyiz.
Îirketinizin ksa ve uzun vadeli hedeeri hakknda bilgi verir misiz?
-irketimiz in önemli hedeerinden
biri pazarlama sat an geniletmek
müteriye kaliteli ürün proje sunmaktr. Uluslar aras ve ulusal düzeyde
sektörde yer alan rmalarn içinde yer
almaktr. Konumuzla ilgili AR-GE çalmalarna ve üretime yatrm yaptk.
Bu kapasiteyi büyütmek düüncesindeyiz.
Îiç ve d ticarete, tantma yönelik
çalmalarnz neler?
-Kuruluumuzdan bu yana konumuzla
ilgili ve yakn tüm fuar konferans toplant ve benzeri oluumlarn içinde yer
aldk. Almaya devam edeceiz. Yurt
dnda gerek yazl gerekse ürün numunelerimizle rmamz tantmaya
devam ediyoruz.
ÎSektörünüzde balatlan KÜMELENME çalmalar hakknda görü
ve izlenimleriniz nelerdir?
-Kümeye yeni katldmzdan KÜMELEME çalmalar hakknda fazla
bir ey söyleyemeyeceim. Kümede
yer alan rmalar olarak bir komisyon

-Sektörümüz yeni, sektörümüzle ilgili yasal düzenlemeler yeni yaplmaya
çallmaktadr. Ancak gerek devletin
gerekse nans kurumlar olan bankalarn konuya ayrcalkl bakmalar ve
desteklemeleri gerekmektedir. Çünkü
temiz enerji. Çevreye zarar vermeyen
kullanm kolay bir defa yatrm gerektiriyor. Çok fazla bakm gerektirmiyor.
Firma olarak üretim kapasitemizi geniletmek yurt dna daha fazla ihracat yapmak ve ülkemize döviz kazandrmak istiyoruz.
Ancak kobi olarak baz desteklerin
yetersiz ve baz prosedürlerin sektörümüz için yersiz olduu düüncesindeyiz.
ÎEklemek istedikleriniz?
-KOB lere somut destek imkanlar
salanmaldr. AR-GE çalmalarna
özel destekler verilmelidir. D Pazar
aratrma destekleri yetersizdir. Ve de
d Pazar aratrma desteinden faydalanmak istediinizde; birincisi harcamanzn tamam destek kapsamnda
deil. kincisi, destei almak için gerekli belge ve bilgileri veriyorsunuz.
Hazineden paray en az iki yl geçiyor
ancak alabiliyorsunuz.

Firmalara iletme yüksek lisans

O

STM OSB ve Fatih Üniversitesi ibirlii ile OSTM’li
iletme sahiplerinin ihtiyaçlar dorultusunda kullanabilecekleri bilgi ve donanmdan olua letme Yüksek Lisans (MBA) program
balatlyor.
Program kapsamnda; hzla deien i dünyasnda yaayabilir ve örenen organizasyonlara sahip olmas
gereken rma lider ve yöneticilerine
kapsaml bir iletme eitimi verilecek.
Gerçekletirilecek Yüksek Lisans
Programna katlan yöneticilerimizin problem çözen ve karar verenler
olarak i dünyasnda karlatklar
problemler karsnda ksmi çözümler yerine farkl metodolojileri ayn
anda kullanabilen yaratclk ve yenilikçilik becerilerine sahip olmala-

rnn salanmas amaçlanmaktadr.
Özellikle;
Kendisini ve iletmesini çalmalarnda daha ileri tamak isteyen
yöneticilerin, mühendis kökenli olup
iletme bak açsna tam olarak sahip olmak isteyen rma sahipleri ve
yetkililerin, ilerde iletmenin bana
geçip iletme ile ilgili tüm kararlarn
altna imza atacak olan ikinci kuak
yönetici adaylarnn yüksek lisans
yapmak için zaman ayarlayamayanlarn deerlendirebilecekleri bildirildi.

OSTM’de gerçekletirilecek olan
program iletmenin ana konular olan
yönetim ve organizasyon, muhasebe ve nans, üretim ve pazarlama
alanlarnda dersler içeriyor. Ayrca
iletmede ihtiyaç duyulan konular
kapsamnda seçmeli dersler tercih
edilebilecek.

Program ile ilgili genel koullar öyle
Program dili "Türkçe" dir. Programa dört yllk üniversite mezunlar

bavurabilir. Bölüm snrlandrmas
yoktur. Program en az 3 dönem (1
ylda), en çok 6 dönem (3 ylda)
olmak üzere 4 zorunlu, 6 seçmeli dersten (30 kredi) olumaktadr.
Örenciler mezun olabilmek için
normal derslerine ek olarak “Yüksek Lisans Projesi” hazrlayacaktr. ALES>55, GRE> 610 (saysal
puan), GMAT >450 skorlarndan
herhangi biri istenmektedir. ALES,
GRE yada GMAT artlarnn salanamamas durumunda programa özel
örenci olarak katlmak mümkündür.
Bir dönemde en az 2 en fazla 5 ders
alnabilir. Dersler hafta içi akamlar ve hafta sonu belirlenecek uygun
saatlere göre planlanacaktr.

18

TEMMUZ 2010
TEMM

ORGANZE SANAY GAZETES

Dünya Prestij Elekronik’in hedef yerli solar üretmek

F

irmann sahibi Ali hsan Ulusoy
1999 ylnda savunma sanayi rmas olarak kurulan ve daha sonra solar enerji ve elektronik ksmyla
group rmas haline geldiini belirterek,
“Ürünlerimiz younluklu olarak yenilenebilir enerji ve ekipmanlar olmak üzere kamera sistemleri, elektronik aksam
,savunma sanayi ürünleri ve aydnlatma
ürünleri ürün yelpazemizde yer almaktadr. Malesef Türkiye’de Enerji sektörüne
çok fazla devlet destei verilmemektedir.
Zaten bu yüzden yurtiçinden çok yurt dna yönelik çalmalarmz vardr” diye
konutu.
Firmann faaliyet gösterdii sektörün
savunma sanayisi ve enerji sektörü olduunu belirten Ulusoy, Türkiye’de u
anda enerji sektörü gelimekte olan bir
sektör olduunu, bu sektörde ön saarda yer almann getirdii sorumluluklar
tadklarn; rmann üretim hizmet ve
teknolojisi bakmndan üst düzeyde bir
kimlie sahip olduunu söyledi.
Ulusoy “irketimiz u anda Türkiye’de
Solar enerji ile çalma yapan ilk rmalardan biridir. Uzun vadedeki hedeerimiz arasnda Türkiye’de solar fabrikas
kurmak ve solar enerjinin Türkiye’deki
maliyetlerini düürmek yer almaktadr”
dedi.
Ulusoy unlar söyledi: “Müteri portföyümüzün büyük ksmnn yurtdndan
olmas nedeniyle yurt d ile gerek ithalat gerek ihracat konusunda çalmalarmz olmaktadr. Ayrca daha fazla insana

Türkiye’de solar enerji ile çalmaya balayan ilk
firmalardan olan Dünya Prestij Elektrik Elektronik
firmasnn hedefi Türkiye’de solar fabrikas kurmak ve
solar enerjinin Türkiye’deki maliyetlerini düürmek.

ulasabilmek ve yurtdndaki müterilerimize ‘biz buradayz’ slogannn gerçekletiini göstermek için fuarlara youn
olarak katlmaktayz.”

Dünya Prestij Solar
Dünya Prestij Elektronik rmas 1994
ylnda Türk Silahl Kuvvetlerinin yurt
dndan temin etmekte olduu Yedek
Parça ihtiyacnn karlanmasna yönelik
olarak faaliyet göstermek üzere kurulmu
ve bu dorultudaki faaliyetlerini gerek
yurt d rmalarn Türkiye temsilci-

si, gerekse Broker olarak bugüne kadar
sürdürmütür. Firma Güne enerjisi ile
Elektrik üretimi konusunda ilk olarak
Askeri kullanm maksatl olarak tanm
daha sonra özellikle ABD ve Avrupa’da
sivil amaçl kullanmnn yaygnln
gözlemleyerek bu temiz ve ekonomik
enerji kaynann Türkiye’de tantm ve
kullanmnn yaygnlatrlmas amacyla
bünyesinde Dünya Prestij Solar Departmann tesis ederek faaliyete geçirmitir.
Bilindii üzere Türkiye bir güne ülkesi
olmasna ramen güne enerjisinden su
stma maksatl kullanm dnda Elektrik

üretim amaçl kullanm henüz yaygnlamamtr. Yerleim yerlerinden ve enerji
nakil hatlarndan uzakta bulunan ve çeitli amaçlarla kullanmak üzere enerjiye
ihtiyaç duyan birçok kii ve kurulu Güne enerjisi vastasyla bu ihtiyacnn karlanabilecei konusunda, gerekli bilgisi
olmamas ve yeterince ürün tantm yaplmamas nedeniyle sknt çekmektedir.
Güne enerjisini elektrik enerjisine dönütürecek olan hücreleri üretecek olan üretim tesislerinin önemli miktarda yatrm
gerektirmesi ve üretilecek malzemenin
pazarlanmas konusunda talep azlndan
dolay karlalabilecek güçlükler nedeniyle bugüne kadar hücre üretimi yapan
bir fabrika Türkiye’de tesis edilmemi,
bu konuda faaliyet gösteren rmalar gerek komple panel ithalat gerekse Hücre
ithalat bilahare hücrelerin birletirilmesi
yoluyla panel imalatna giderek bu konudaki ihtiyacn karlanmasna yönelik olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu
konuda dikkat edilmesi gereken, imalatta
kullanlan malzeme ve kullanlan teknolojiye bal olarak ulalan verimlilik ve
kalitedir. Rekabet veya ucuzluk maskesi
altnda kalitesiz ve verimsiz ürünlerin
Türkiye pazarna girmesi tüketicinin ürüne olan ilgisini azaltarak piyasann geliimini engelleyebilir. Firmamz gereken
hassasiyeti göstermekte ve üretiminde
kulland panel ve hücrelerin seçiminde
büyük bir dikkat göstermektedir.

Türkiye Elektrik ve Elektronik Sanayi bulutu
Sanayi ve Ticaret Bakan
Nihat Ergün, Elektrik ve
Elektronik Sektörünün,
2023 ylnda 45 milyar
dolar ihracat yapmasn
hedeflediklerini bildirdi.

S

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

eklini verilecei ‘Türkiye Elektrik
ve Elektronik Bulumas’nda yapt
konumada, gelimi ve gelimekte
olan ülkelerin sürdürülebilir büyüme
salamalarnda elektrik ve elektronik
sektörünün temel bir unsur olarak öne
çktn belirtti. Ergün, günümüzdeki
teknolojik yeniliklerin, büyük oranda
elektrik ve elektronik sektöründeki
gelimelere dayandn dile getirerek,
sektörün, bu yönüyle, sanayi toplumun-

dan bilgi toplumuna geçi sürecinde
hayati rol oynayan sektörlerin banda
geldiine iaret etti. Bu sektörün, nitelikli istihdamn salanmas ve beyin
göçünün önlenmesi açsndan da önem
tadn vurgulayan Ergün, bütün bu
nedenlerden dolay, son tevik programnda belirledikleri 12 stratejik sektör
arasnda elektrik-elektronik sektörünün
de yer aldn anlatt.
Bakan Ergün, son yllarda hzla gelien elektrik ve elektronik sektörünün,
bütün sanayi dallar için vazgeçilmez
bir sektör olduunu vurgulayarak, zira
bu sektörün ürünlerinin, direkt olarak
tüketicilerle bulutuu gibi, dier sanayiciler açsndan da girdi özellii tadn kaydetti.
Montaja dayal üretimin, sektörün
güçlenmesini salamakla birlikte, potansiyelinin altnda kalmasna neden olduuna iaret eden Ergün, ayn sorunlar
yaanan otomotiv gibi benzer sektörlerde, yeni model ve tasarmlarn önemini
sk sk vurguladklarn belirtti.

‘Öncü ve özgün ürünler üretilmeli’
Nihat Ergün, Türkiye’nin, artk kendi ürünlerini, modellerini, markalarn
oluturmas ve daha yüksek katma deerli üretime geçilmesi gerektiini dile
getirerek, elektrik-elektronik sektörü-

nün, bu konuya hassasiyet göstermeye
baladn sevinçle müahede ettiklerini ifade etti.
Nihat Ergün, Türkiye’nin mevcut teknolojiyi baar ile tatbik ettii gibi, önümüzdeki dönemde öncü ve özgün ürünler de üretmesi gerektiini belirterek, bu
nedenle, elektrik-elektronik sektörüne
ayr bir önem verdiklerini söyledi. Bütün
gelimi ülkelerin bu sektörde baarl
ve lider ülkeler olmalarnn tesadüf olmadna deinen Ergün, son dönemde
hzla Yükselen Güney Kore, Tayvan,
Singapur, Finlandiya ve spanya gibi ülkelerin de bu sektöre özel bir önem verdiklerinin görüldüüne iaret etti. Ergün,
Türkiye’nin, son derece canl bir iç pazara sahip olduu gibi, önemli bir ihracat
potansiyeline de sahip olduunu vurgulayarak, Türkiye’nin gelir düzeyi arttkça,
insanlarn birçok ürünü daha fazla tercih
ettiini anlatt.
Türkiye’de 2002 ylnda 824 bin adet
çamar makinesi satlrken, 2009 ylnda küresel krize ramen bu rakamn 1,5
milyona yaklatn dile getiren Ergün,
dier sanayi dallarnda da yaanan benzer
canlanmalarn, elektrik-elektronik sektörünün tedarikçi yönünün güçlenmesine
neden olduunu kaydetti.
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TSK’nn 2. Malzeme Sergisi Ankara’da yaplacak
“Sergiye uluslararas nitelik kazandrmak istiyoruz”

T

ürk Silahl Kuvvetleri’nin (TSK),
2. Malzeme Sergisi, Ankara Sanayi Odas (ASO) tarafndan 1-10
Ekim tarihleri arasnda Ankara’da gerçekletirilecek.
ASO Bakan Nurettin Özdebir,
TSK’nn u anki faaliyetlerini devam ettirebilmesi için yedek parça, lojistik ve
levazm malzemelerine ihtiyac olduunu
söyledi. imdiye kadar TSK’nn bu ihtiyaçlarnn büyük ksmn yurtdndan
saladn belirten Özdebir, Ekim ay
içerisinde düzenleyecekleri sergiyle bu
malzemelerin yerli sanayiciler tarafndan
karlanmasnn amaçlandn kaydetti.

Özdebir, serginin ASO tarafndan düzenlenmesi amacyla Kara Kuvvetleri
Lojistik Komutanl Kurmay Bakan
Tümgeneral Yldrm Güvenç’le bir protokol imzaladn bildirdi.
Söz konusu serginin 1-10 Ekim tarihleri arasnda Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) i merkezinde
gerçekletirileceini anlatan Özdebir,
serginin TSK’nn da olan bamll
ve Türkiye’nin kaynaklarnn yurt dna gitmesinin önlenmesi açsndan çok
önemli olduunu ve Ankara’nn da artk
bir savunma sanayi oda haline geldiini
kaydetti.

Ankara’daki rmalarn i kabiliyetleri
ve imkanlarnn da arttna iaret eden
Özdebir, TSK’nn ihtiyac olan yedek
parça ve malzemenin bir çounun son
derece teknik malzemeden olutuunu
söyledi. Bu malzemelerin Türkiye’de
üretilmesinin Türk sanayinin daha yüksek katma deerli iler yapabilme kabiliyetini arttrmasna yardmc olacan
belirten Özdebir, ASO olarak söz konusu
sergiyi daha gelitirerek uluslararas bir
niteli kazandrmak istediklerini anlatt.
Özdebir, unlar kaydetti:
“Bu sergiyi uluslararas boyuta tamann yan sra TSK’nn ihtiyac olan
malzemeleri üreten sanayicilerimizin
ürünlerini de ayn sergide tehir edecekleri bir mekan oluturmak istiyoruz.
Sergiyi TSK’ya malzeme satabilecek
sanayicilerin ürünlerinin de bulunduu
bir sergiye dönütürmek istiyoruz. Yine
bu sergiyi uluslararas hale dönütürme
kapsamnda yabanc ve komu ülke silahl kuvvetlerinin ihtiyaçlarn burada
sergileyebilecekleri ve bu ihtiyaçlar buradan karlayabilecekleri bir fuar haline
dönütürmek istiyoruz. Yabanc ülkelerin
silahl kuvvetleri istedikleri ürünleri getirip bu fuarda sergileyecek, üretici rmalarda gidip onlar görecek ve (Ben bu ii,

u kadar yata yaparm) diyecekler. Bu
sergiye önümüzdeki yllarda böyle bir
nitelik de kazandrmak istiyoruz. Hem
Genel Kurmay Bakanl’na hem de
Milli Savunma Bakanl’na bu arzumuzu ilettik.”

Seminer Konferans ve
Eitimler de Verilecek
ASO’nun muhtemelen söz konusu
sergiyi her çift rakaml yllarda tekrarlayacan belirten Özdebir, sanayicilere
de söz konusu sergiye katlmalar çarsnda buldu. Özdebir, “Türkiye’deki
bütün sanayicilerimizin bu sergiye gelip
görmelerini ve buradan bir pay almalarn
istiyoruz. Bu hem silahl kuvvetlerimize
bir destek hem de ülkemizin dövizinin
yurtdna gitmemesi açsndan çok ciddi
bir katk. Ayn zamanda da rmalarmzn teknolojik kabiliyetlerinin arttrlmas
açsndan da ciddi bir frsat olacak” dedi.
Özdebir, sergi kapsamnda TSK’nn
ihtiyaçlarn karlama, tedarik politikalar, savunma sanayi ve güvenlik konularyla ilgili de katlmclara yönelik seminer, konferans ve eitimler verileceini
bildirdi.

MÜSAD fuarnda uluslararas ticaret rüzgar esecek
Ekim aynda stanbul’da “Uluslararas Ticaret Rüzgâr Esecek” 13. MÜSAD Uluslararas Fuar, 07–10
Ekim 2010 14. Uluslararas  Forumu (IBF) Kongresi, 06-09 Ekim 2010 tarihlerinde gerçekletirilecek.

Ü

retici ve Tüketicilerin Buluma Noktas” Büyük ticaret kapasitesi ve
gönül birlii organizasyonuyla, i
dünyasnn kalbi yine MÜSAD Uluslararas
Fuar’nda atacak. 2008 ylnda 27.000 m2 kapal alan, 13.500 m2 stand alan ve 408 yerli,
74 yabanc olmak üzere toplam 507 rmann
katlm ve 130.000 gibi rekor ziyaretçi says ile gerçekleen MÜSAD Uluslararas

Fuar’nn 13.’sü 07-10 Ekim 2010 tarihlerinde
CNR Expo Center Fuar Merkezi’nde gerçekletirilecek.
MÜSAD Uluslararas Fuar’n; 3.200 MÜSAD üyesinin, 65 ayr ülkeden 3.000 yabanc
sanayici-iadamnn, yerli ve yabanc babakan ve bakanlarn, siyasi parti genel bakanlarnn, milletvekillerinin, bürokratlarn, diplomatlarn, belediye bakanlarnn, esnaf ve

vatandalarla birlikte yaklak 150.000 kiinin
ziyaret etmesi hedeeniyor.
Kapasitesi ve i balant hacmi ile ülkemizin en büyük uluslararas fuarlardan biri olan
MÜSAD Fuar’na katlmak için bavurularn
balad, uygun artlarda stant kiralamak isteyenlerin 212 222 04 06 numaral telefondan
ilgili birimlere ulaabilecekleri belirtildi. Fuara OSTM de kendi stand ile katlacak.

Endüstri zirvesi TATEF için geri saym balad

D

ünyann en büyük endüstri
zirveleri arasnda yer alan 13.
Uluslararas Metal leme ve
Teknolojileri Fuar TATEF için geri saym balad. Sektör liderlerini bir araya
getirecek olan fuar, 12-17 Ekim 2010
tarihleri arasnda stanbul Fuar Merkezi
Cnrexpo’da gerçekletirilecek.
Türkiye’nin en büyük fuar olan,
dünyada da ilk be büyük endüstri zirvesi arasnda yer alan TATEF, 12-17
Ekim 2010 tarihleri arasnda sektör
derneklerinin desteinde Türk makine
sektörünün gücünü ziyaretçileriyle paylaacak. E Uluslararas Fuarclk (EUF)
ve stanbul Fuarclk (ITF) tarafndan
Takm Tezgahlar Sanayici ve adamlar Dernei (TAD), Makine malatçlar

Birlii (MB) ve KOSGEB desteinde
gerçekletirilecek fuara yerli ve yabanc
lider rmalar katlacak.
120 bin metrekare alanda gerçekletirilecek TATEF, 750’nin üzerinde
yerli ve yabanc katlmcya ev sahiplii yaparken, 2.000’in üzerinde markay da vitrine çkaracak.Yaklak70
farkl ülkeden 70 binin üzerinde sektör
profesyoneli beklenen TATEF 2010’da
ziyaretçiler en son
teknolojiyi tek bir
platformda takip
etme frsat bulacaklar. TATEF
2010, ITE Group
tarafndan özel olarak seçilerek davet

edilmi satn alma yetkilileriyle 6 gün
boyunca yeni i görümelerinin yaplaca ve stratejik i birliklerinin kurulaca bir buluma zirvesi olacak.
OSTM OSB Müdürlüü ve birçok
Ostimli rmamz TATEF Fuar’na
standl katlm salayacak. Düzenlenecek otobüs organizasyonlar ile sanayicilerin fuar gezmesi salanacak. Ostim
standnda; 5000 rmann tantm yaplrken, CD- rehber
aracl ile rma
bilgileri ziyaretçi
ve ilgili kitleye
iletilecek.
Fuar
süresince ayrca
OSTM’de gerçekletirilen veya

devam eden proje ve faaliyetler hakknda da bilgi verilecek.
Türkiye’nin lider makine üreticilerinin
yer alaca TATEF 2010’a, Almanya,
spanya, talya, Fransa, Hollanda, ngiltere, Rusya, Japonya, Güney Kore,
Tayvan ve Çin’den de rmalar katlyor. TATEF 2010’u özellikle Avrupa,
Balkanlar, Orta Dou ve Asya’dan alm
heyetlerinin ziyaret etmesi bekleniyor.
TATEF 2010’da sergilenecek ürün
gruplar arasnda her çeit takm tezgahlar, saç ileme makine ve sistemleri, presler, takmlar, parça-donanmaksesuarlar, imalat ve otomasyon
araçlar, ölçüm ve kalite kontrol araçlar
ve yazlmlar yer alyor.
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“Türk Finans Sektörü
mali krize iyi direndi”

D

eloitte’un hazrlad “Türkiye
Finans Sektörü Raporu– Küresel
Kriz Yörüngesinden Çk” Raporu, Türkiye nans sektörünün küresel
mali krize direnç gösterdiini ortaya koydu. Rapora göre Türk bankaclk sektörü
güçlü aktif kalitesi, sermaye yeterlilii,
risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri sayesinde bu dönemde, dier sektörlere ve
yurt d örneklerine oranla daha az etkilendi.
Deloitte Türkiye, tüm dünyada hareketli geçen bir dönemin ardndan, Türk
nans sektörünün bu dönemdeki performansn deerlendiren “Türkiye Finans
Sektör Raporu– Küresel Kriz Yörüngesinden Çk” isimli çalmasn yaynlad. Raporun ilk bölümünde, dünya
ve Türkiye ekonomisi ile Türkiye nans
sektöründe küresel krizin etkilerinin genel görünümüyle ilgili bilgilere yer verilirken, dier bölümlerde ise yapsal ve
nansal göstergeler, rasyolar, yurtdyla
karlatrmalar, sektörel pazar paylar ve
irket karllklaryla ilgili bilgiler nda
nans sektöründeki önemli gelimeler
mercek altna alnd. Özellikle 2006 ylndan günümüze kadar olan veriler üzerinde
durularak hazrlanan rapor, bu sayede krizin asl etkilerini çarpc bir ekilde ortaya
koydu. Raporunda Türk nans sektörünün toplam aktierinin yaklak yüzde
80’ini oluturan bankaclk sektörünün
yan sra, sektörün dier önemli lokomotieri olan sigortaclk, bireysel emeklilik,
faktoring, tüketici nansman ve nansal

kiralama sektörlerinin küresel krize nasl
yant verdiklerini yurtd ve yurtiçi sektör
dinamikleri nda incelendi.
Raporda, Türkiye nans sektörünün
küresel mali krize direnç gösterdiini
ortaya koydu. Raporda, Türk bankaclk
sektörünün güçlü aktif kalitesi, sermaye yeterlilii, risk yönetimi ve iç kontrol
sistemleri sayesinde bu dönemden, dier
sektörlere ve yurt d örneklerine oranla
daha az etkilendiine deinildi.

Rekor büyüme
Finans sektörünün 5’te 4’ünü oluturan
Türk bankaclk sistemi ise gelimi ülkelerdeki bir çok büyük bankann milyarlarca dolar zararla kapatt 2009 ylnn
ilk 3 çeyreinde, karllk performansnda
rekorlar krd. Bankaclk sektörünün toplam aktieri, Aralk 2009 itibariyle 2008
yl sonuna göre yüzde 14 artarak 834 milyar TL’ye yükseldi. Bankaclk sisteminin
aktif büyüklüünün yüzde 92.8’ini oluturan mevduat bankalar, yl yüksek karllk
oranlar ile kapadlar. Bankalarn artan
karllklarnda net faiz gelirlerindeki artn etkisiyle yaanan sçrama etkili oldu.
2010 ylndan itibaren ise, azalacak marjlar ile birlikte aktif karllk rakamlarnda
düü yaanmas ve faiz d gelirler-faiz
d giderler oran dier bankalara göre
yüksek olan bankalarn öne çkmas beklentisi dile getirildi.

acinar@etik.com.tr
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ir mikron, milimetrenin binde
biridir. Bir saç kl çapnn
ise 0,02 milimetre ile 0,04
milimetre arasnda olduu biliniyor.
Yani, 5 mikron bir saç kl kalnlnn altda biri kadar bir ey oluyor.
Çplak insan gözünün göremeyecei
kadar küçük bir aralk.
Hassas iler yapan bir iletmede
en küçük hangi araln ölçülebildii
o iletme için oldukça önemli bir
bilgidir. Bu bilgi hem o iletmenin
neyi ne kadar yapabildiini gösterir,
hem de bu iletmenin kendisini iten anlayanlara daha kolay ve rahat
ifade edebilmesin salar.
Biz OSTM’de varolan altyaplar
kullanarak, OSTM’in ustalar ile birlikte bir deneme yaptk. Baz boyutlar için yalnzca 5 mikron tolerans
verilmi olan parçalar imal ettik.
Silahlarn hassas parçalarnn imalat
sonras kontrollarnda kullanlmas
öngörülen bu parçalarn (mastarlarn),
- Tasarmn yaptk,
- Malzemesini temin ettik,
- Ön tornalama ilemlerini yaptk,
- Isl ilemini yaptk,
- Talama ilemlerini yaptk,
- Kalibrasyonlarn yaptrarak belgelendirdik.
Ortaya çkan parçalarn kendileri
ilk bakta çok ey ifade etmese-

ESDER: “Kaytd istihdam
kontrol altna alnmal”
Esnaf ve Sanatkarlar Dernei (ESDER) Genel
Bakan Mahmut Çelikus sigortasz çalanlarn
saysnn 900 bine yükselmesine dikkat çekerek,
“Sigortasz çalma, toplumda ekonomik ve
altna alnmaldr” dedi.

E

SDER Genel Bakan Çelikus
yapt yazl açklamada, sigortasz
çalanlarn saysnn 900 bine
yükseldiine iaret etti. Sigortasz
çalmann, toplumda ekonomik
ve sosyal yaralar açtn ifade
eden Çeliku, bu
nedenle kayt d
istihdamn
bir
an önce kontrol
altna
alnmas
gerektiini vurgulad.
Sigorta
primlerinin düürüldüü taktirde
sigortasz çalan saysnn azalacan kaydeden Çeliku, sigortasz
içi çaltrmann Türkiye için pek
çok zarar olduu ifade etti. Çelikus, “Sigorta primlerinin yüksek
oluu nedeniyle esnaar, sanatkarlar, KOB’ler çaltrdklar kiilerin
primlerini ödeyemiyor. Primler makul bir düzeye indirilebilirse, kayt

Ölçtük: Hassasiyetimiz 5
Mikron (5 m)!

Atilla ÇINAR
Makine Mühendisi

ler de, yukarda anlatlan sürecin
tamamlanmas bal bana önemlidir.
Bu sürecin baaryla tamamlanm
olmas, bunun OSTM’de varolan
altyap ve insan kaynayla gerçekletirilmi olmas ise iin esas önemli
yandr.
Bu süreçte birçok insanla birlikte
çaltk. Onlara ne yapmaya çaltmz ve yaptmz iin ne denli
önemli olduunu anlattm. Çekinenler oldu, kuku duyanlar oldu, onlar
ikna ettim. Sonunda kendilerine ve
birbirlerine güvenen insanlardan oluan bir ekip ve sayg duyulacak bir
ekip çalmas çkt ortaya.
Bu süreçte bulunan ve hepsine
ayr ayr teekkür borçlu olduum
kiiler, isimsiz birer kahraman olarak
kalmamallar. Bu nedenle onlarn
isimlerini teker teker anmaktan imti-

na etmeyeceim:
UMUT Kalp’tan brahim, sl
ilemde olabilecek çarplmalar ve
talama paylarn göz önüne alarak
Sverker 21 sveç Çelii’nin tornasn
yapt (keke 1940’l yllarda olduu gibi nitelikli takm çelii üreten
kendi kurulularmz olsayd.)
KORKMAZ Isl lem’den Metalurji Mühendisi Eser vakumlu frnda
malzemeleri istenilen sertlie eritirdi,
hem de hiç çarplmaya yol açmadan.
SLTA Talama’dan Yücel Usta,
tüm ustaln kullanarak ve gerçekten uzun zaman ayrarak mastarlarn
d çap ve delik talama ilemlerini
yapt.
Talama sürecinde ekipman olarak
yardmc olan BRBEN’den Nazan
Hanm’a, DORA’dan Hakan ve

d istihdam azalacak, çalanlar
da sosyal güvenlik kapsamna giren
haklarndan faydalanabilecektir” dedi.
Sigortal istihdam
ile üretimin kalitesinin
artacan, çalanlarn yaam standardnn
yükseleceini, iverenlerin daha kolay personel bulabileceini ve
bütün bunlarn da devlete bir katma deeri
olacan belirten Çeliku, kaytl istihdam
orannn mutlaka yükseltilmesi gerektiini
vurgulad.
Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat
Ergün’ün açklad üzere, mesleki
yeterlilik belgesine sahip kiilerin
istihdam edilmesi halinde 1 yl süreyle iveren paylarnn Hazine tarafndan karlanacak olmasnn da
örnek bir karardr olduunu belirten
Çelikus, bakanln sigorta priminde de indirim gerçekletirmesinin
büyük bir adm olacan kaydetti.
skender’e, ayrca bozulan bir çap
tüm ustaln kullanarak sert krom
kaplayp parçamz bize yeniden
kazandran MKRON’dan Hüseyin
Usta’ya teekkür borçluyuz.
Mastarlar ilendi, bize göre ölçüler uygundu. Ama bize göre uygun
olmas yetmezdi. Bu mastarlarn
bamsz bir üçüncü taraf laboratuarnda ölçülmesi ve kalibre edilmesi
artt. Bu noktada UMS’den Hikmet
bey ve brahim bey yardmc oldular. Mastarlarmz ölçüldü, doruland ve uluslar aras geçerlilii olan
sertifikalarla belgelendi.
Sonunda, elbirlii ile, OSTM’de
var olan altyapy kullanarak aslnda
var olduuna inandm bir kabiliyeti
ortaya çkardk.
Kukusuz en büyük teekkürü
bizlere güvenen ulusal kurumumuz
TUBTAK SAGE ve orada çalmakta olan deerli meslektalarmz hak
etmekte.
Güvenlerini boa çkarmadmz
için mutluyuz.
Sonunda hepimiz, hem evimize
götüreceimiz ekmei kazandk, hem
de, daha önemlisi, ne yapabileceimizi, hassasiyetimizin kaç mikron
olduunu örendik.

