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E

konomi
Bakan
Zafer
Çalayan’n ihracat rakamlarna ilikin yapt yazl
açklamada, hracatç Birlikleri kayt
rakamlarna göre Haziran’da ihracatn geçen yln ayn ayna göre yüzde
25.2 orannda artarak 11 milyar 507
milyon dolara ulatn anmsatarak,
“Açklanan veriler gösteriyor ki, yakaladmz bu hz koruyabilirsek
dünya ekonomisinde olaanüstü gelimeler olmad sürece yl sonu itibariyle hem orta vadeli program hedeni aacaz, hem de 2008 ylnda
gerçekletirdiimiz ihracat rakamnn
üzerinde bir ihracat gerçekletirerek
ihracat rekoru kracaz” dedi.

Balkesir
Üniversitesi’nden
güne enerjisi ile
çalan araç

B

alkesir Üniversitesi Makine Mühendislii Bölümü
Proje Kulübü tarafndan
güne enerjiyle çalan araç imal
edildi. Ça kampüsüne giderek
arac inceleyen
Balkesir Valisi Ylmaz Arslan, test sürüü
yapt. zmir Pnarba 
pistinde yaplacak TÜBTAK Formula G yarlarna hazrlanan aracn
tasarm Formula G yar kurallar
çerçevesinde yapld, kullanlabilecek güne paneli büyüklüünün 9
metrekare, pil kapasitesinin bin wh,
araç arlnn ise 300 kiloyu geçmemesi gerektiini söyledi

2011 ylnn ilk çeyrei büyüme rakamlarnn da ihracatla birlikte Türkiye ekonomisinin vites büyüttüünü
gösterdiini belirten Çalayan, “2011
ylnn ilk çeyreinde gerçekleen
yüzde 11’lik büyüme dünya rekorudur. Sürdürülebilir ihracat art ile
birlikte büyüme rakammzn ylsonunda yüzde 7 civarnda olacan
tahmin ediyorum ki, bu da dünya
ekonomilerinin en yüksek büyüme
rakamlarndan biri olacaktr” ifadelerini kulland.
Yeniden düzenlenecek tevik siste-

minin ihracat temelli ekonomik büyümeyi salarken, bölgesel kalknmay da destekleyeceini vurgulayan
Bakan Çalayan öyle devam etti:
“Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir
büyümesi, sürdürülebilir ihracat artna baldr. Bu balamda, ihracat
odakl büyüme, ihracat odakl üretim
stratejisi ile mümkün olacaktr. Türkiye ekonomisinin ihracat odakl bir
yapya dönütürülmesi 2023 yl için
hede ediimiz 500 milyar dolar ihracat rakamna ulamada temel görevi
üstlenecektir.”
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OSTM THK Üniversitesi ile kanatlanyor!
OSTM üniversite –

sanayi ibirliinde somut
admlar atmaya devam
ediyor. Bu çerçevede
OSTM Savunma ve
Havaclk Kümelenmesi
(OSSA) ile Türk Hava
Kurumu Üniversitesi
arasnda ibirlii protokolü
imzaland.

S

on yllarda, özellikle bölgesel kalknma stratejilerinde son derece sklkla sözü
edilen üniversite sanayi ibirlii
kavram OSTM’de gerçekletirilen faaliyetlerle somut çktlarna
kavuuyor. Bu kapsamda 2011 –
2012 öretim ylnda ilk örencilerini alacak olan THK Üniversitesi
ile Ostim Savunma ve Havaclk
Kümelenmesi (OSSA), sektörün
gelimesi için yaplacak çalmalarda ibirlii protokolü imzalad.
Törende konuan THK Üniversi-

OSTM OSB Yönetim Kurulu
Bakan Orhan Aydn da konumasna, OSSA’nn çalmalarndan
alnan çktlarn önemine deinerek balad. Aydn, “u anda savunma sanayinde yerli sanayi katk pay arttysa, Savunma Sanayi
Müstearl ‘Sanayide derinleme
zaman’ diyerek alt yüklenicilerin
önemine vurgu yapyorsa, Ankara
Kalknma Ajans kalknma planna ‘savunma sanayini gelitirmek’
balna yer veriyorsa bizler doru iler yapyoruz demektir” dedi.
Aydn sözlerini öyle noktalad:
“Bizler bugün Nuri Demira’ nasl minnetle anyorsak, umarm ki
yapacamz ibirlii çalmala-

ryla gelecek nesillerin de bizleri
minnetle anacaklar iler ortaya
koyabiliriz.”
OSTM adna OSTM OSB Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn, OSSA adna Yönetim Kurulu
Bakan Mithat Ertu, THK Üniversitesi adna da Rektör Prof. Dr.
Ünsal Ban’n imza att protokolle Türk Hava Kurumu Üniversitesi, OSTM OSB Bünyesinde faaliyet göstermekte olan Savunma ve
Havaclk, Medikal,  ve naat
Makineleri ve Yenilenebilir Ener-

ji kümelenmelerinini bir üyesi ve
çözüm orta oldu. birlii çalmalar kapsamnda üniversitenin
öretim görevlileri özellikle OSSA
üyesi rmalar ziyaret ederek, danmanlk faaliyetleri gerçekletirecekler. Ayrca örenime balayacak olan örencilerin stajlar
konusunda da OSSA üyesi rmalarla ortak çalmalar yaplacak.
Örencilerin yeni kirlerini hayata
geçirmek ve tevik etmek için de
baz yarmalar düzenlenecek.

de ülkemiz siyasilerinin ve özel sektör temsilcilerinin bütün rakamlar iyi,
sadece cari açkta sorun var demeleri
yok mu? nsan akl ile dalga geçiYeni kabine
yorlar. Sanki iyi gidiyor denen göseskimeyen politika
tergeler bamsz deikenmi gibi.
Halkmz arasnda bir deyim vardr.
Allahn sopas yok ki diye. Bunun
anlam yaratla, ftrata, ilime, ahlaek ÇALIKAN
ka aykr hareket ederseniz bir gün
mutlaka cin çarpm gibi uyanrsnz.
bu ortalamaya göre son sekiz yln
dümüyor. statistik yaparken birçok Gerçein tokadn suratnzda öyle
cari aç deerlendirdiimizde; yllk kiiyi kayt d çalma alannda gös- hissedersiniz ki kendinize gelemezcari açk ortalama art hz % 52
termemize ve liseleri dört yla çkasiniz. Biz de kendimizi aldatmann
çkmaktadr. Garip gurabann 60
rarak 600 bin genci i piyasasndan
bedelini 1950’den bu yana çkan
yldr deimeyen kaderi cari açkta
çekmemize ramen.
krizlerle ödediimiz gibi bu defa
Büyümede koyduumuz tüm
da kendini göstermektedir.
da kaçnlmaz biçimde ödeyeceiz.
Son sekiz ylda kii bana düen hedefleri skaladk. % 5 hedef koyu- Uluslar aras piyasalardaki lehimize
iç borç % 59 artarken d borcumuz yoruz %10 oluyor ya da - %4,8. yi
olan gelimeler sadece süreyi uza% 101 artm, 2002’de bireysel kredi olunca bizden kötü olunca dünyada tacak ve fakat gerçein tokadnn
borçlu köle says 1.275.000 kii bor kriz olduundan. Son sekiz ylda
iddetini de artracak.
cu ise 2.600 TL iken, 2010 ylsonu
büyümemiz ortalama %4,8 olmu.
Bütün bu rakamlar neden yazdm?
itibariyle köle says 11.301.000 kii- Cumhuriyetin kurulduu günden
Yeni kabine açkland. Kabinenin
ye borcu da 10.800.-TL’ye çkmtr. 2002’ye kadar ise ortalama %4,5.
ekonomi kurmaylar deimedi. Sa2002’de isiz saymz 2.344.000
Son sekiz yln büyümesi salanrken dece bu kabinede deil, 1950’den
kiiydi. Yllarn kötü yönetiminin
cumhuriyet tarihindeki tüm birikim- bu yana ayn kabine görevde esasonucu olumutu bu rakam. 2010
ler satlm 47,9 milyar dolar özelle- sen. Milyonlarca garip gurabadan
ylsonu büyüme rekoru krdmz
tirme geliri elde edilmi, ülke devleti, onlarca iç ve d zengine kaynak
dönemde ise 3.046.000 kii isiz. Bu özel irketleri ve bireyleri ile iç ve d transferi kabinesi. 1950’den bu yana
rakam da son sekiz yln iyi yönetimi borca boulmu cari açksz büyüye- zaten yolda hiç durulmad, devam
ile olutu. Son sekiz yldan bu yana
mez hale gelmitir.
edildi. Bu kabineyle de gök kubbenin altnda bir ey deimeyecek.
isizlik oranmz %10’dan aaya
Bütün rakamlar ortada iken, bir
sefikcaliskan@hotmail.com
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950’den bu yana iktisat politikamzn ruhu, enflasyon, cari
açk, faiz, rant ve dolayl vergilerle milyonlarca garip gurabadan
onlarca iç ve d zengine kaynak
aktarmaktr. Çok ükür! 60 yldr
yola devam ediyoruz.
Son sekiz ylda Avro bölgesinde
reel ortalama faiz sfr olurken, ülkemizde % 7,7 olarak gerçeklemitir.
Dolayl vergilerde yani garip grubadan alnan vergiler ise Avro bölgesinde % 40’larda gezerken bizde toplam verginin % 72’ sini oluturmakta. ehir rantçlnda ise nerdeyse
dünyada bir numarayz. Göç dolays
ile garip grubann brakt köy topraklar be para etmezken yatrm ad
altnda ehrin geliim alanlarndaki
arazileri kapatan zenginlerin arazilerine güç yetmemekte. Buralara % 50
ile ev yaplmakta ve garip gurabalarn ev için biriktirdikleri parann yars zenginlere gitmektedir. Ya da garip
guraba zenginlerin yerine bankalara
ev kredisi ad altnda borçlanmaktadr. Rant iini en baarl ekilde
1994 yerel seçimlerden sonra belediye bakan olanlar becermektedir.
Ekonomi gündeminin en baat
konusu cari açk. Son sekiz yldan
önceki sekiz yln ortalamasn alp,

tesi Rektörü Ünsal Ban, üniversite
olarak birçok hede eri olduunu
söyledi. Örenci yetitirmenin bu
hede erden sadece biri olduunu
söyleyen Ban, bunun kadar önemli
bir dier görevlerinin de havaclk ve uzay sanayinin gelimesine
katkda bulunmak olduunun altn çizdi. Bu sebeple “savunma
sanayinin gelimesi için neler yapabiliriz?” sorusunun her zaman
zihinlerinde olacan söyleyen
Ban, OSSA ile yaplan bu ibirlii
protokolünü de bu amaçla attklar
en önemli admlardan biri olarak
deerlendirdi.
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TSK: stihdam tedbirleri
imdiden belirlenmeli

Editörden
kemal.cekuc@ostim.com.tr

Kemal ÇEKÜÇ

Mal derdimiz,
Can derdimiz!..

A

dalet Ve Kalknma Partisinin kurduu 61. Hükümet
seçim öncesi ilan edilen 2023 vizyonu çerçevesinde
programn oluturdu ve Meclis’ten güvenoyu ald.

Sanayicinin, esnafn, üreticinin, giriimcinin, iadamlar ve
mükelleflerin yakndan ilgilenecekleri alanlara ilikin sayn
bakanlarmz bir kez daha hatrlayalm:
Hayati Yazc ticareti, Zafer Çalayan ekonomiyi, Faruk
Çelik çalma hayatn, Cevdet Ylmaz kalknmay, Mehmet
imek maliyeyi, Mehmet Mehdi Eker tarm, Nihat Ergün
bilimi, sanayiyi ve teknolojiyi, Taner Yldz ise enerjiyi
yönetecekler.
lk kez hazrlanan 2011-2014 dönemini kapsayan ve 72
eylemden oluan Sanayi Strateji Belgesi uygulanacak. Bu
belgenin hedeflerine göre Avrasya’nn üretim üssü olunacak,
yatrm ve i ortam iyiletirilecek, mesleki ve teknik eitim
özel sektöre açlacak, sektörel yol haritalar çkarlacak,
OSB’lerin ulam sorunlar giderilecek, yeni OSB’ler
kurulacak, yerli otomobil markas çkarlacak, uçak fabrikas
kurulacak, akredite laboratuarlar kurulacak, KOB’lere daha
fazla destek verilecek, Ar-Ge desteklerine bir milyon lira
pay ayrlacak, irket kurulular kolaylatrlacak, savunma
sanayine özel önem verilecek…
Bakanlk yaplarnn deimesi ve alt birimlerin farkl
bakanlklara geçileri bürokrasinin sahaya çklarn
geciktirebilir düüncesi vard. Ancak hemen sahaya inenler de
var. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Sayn Nihat Ergün’ün
elini çabuk tutarak, ekibi ile birlikte “hemen bala” düsturu
ile Ostim’den start alan KOB’lerin borsaya giriine yönelik
kampanyaya öncülük ettiini gördük.
Hükümetin, önceki Sanayi ve Ticaret Bakanlarmzdan Ali
Cokun zamanndan beri üzerinde çalt ve ön hazrlklarn
yapt, ancak bir türlü kamuoyu oluturamad ‘küçük
iletmelerin borsaya açlmas’ konusunda sonuç almak
istedii görülüyor.
KOB’lerin tereddüt ettii borsaya giri, biraz KOSGEB
aracl ile maddi tevikle, biraz da etkin bilgilendirme süreci
ile alabilir gibi. Bu konuda aydnlatc olsun diye biz de
Ostim Gazetesi olarak EGE KOBDER yayn olan KOB
GÖRÜ dergisinde yer alm bir makaleyi yazar Halil
Karakaya’nn izni ile yaynlyoruz.

TSK, öngörülen büyüme azalnn isizlie yansmamas için istihdam
tedbirlerinin imdiden belirlenmesi gerektiini vurgulad.

T

ürkiye veren Sendikalar
Konfederasyonu’ndan
(TSK) yaplan açklamada,
uluslararas likidite hareketlerindeki
deiimlerin, yüksek cari açk nedeniyle Türkiye’yi de tehdit ettii
vurgulanarak, “Merkez Bankas ile
BDDK’nn ald önlemler cari aç ve büyümeyi azaltmaya yönelik.
Yeni Hükümetin de bunlara ek tedbirler getirebilecei anlalyor. Zay atlacak büyümenin isizlii artrmasn önleyecek istihdam tevik
tedbirleri imdiden oluturulmal”
denildi.
Türkiye veren Sendikalar Konfederasyonu Haziran ay Ekonomi Bülteni’ni yaymlad. Bültende
uluslararas likidite hareketlerindeki
deiimlerin, yüksek cari açk nedeniyle Türkiye’yi de tehdit etii
vurgulanarak, “Merkez Bankas ile
BDDK’nn ald önlemler cari aç ve büyümeyi azaltmaya yönelik.
Yeni Hükümetin de bunlara ek tedbirler getirebilecei anlalyor. Zay atlacak büyümenin isizlii artrmasn önleyecek istihdam tevik

tedbirleri imdiden oluturulmal”
denildi.
Bültende, Nisan 2011’de aylk
bazda Sanayi Üretim Endeksinin,
Sanayi Ciro Endeksi ve Sanayi Sipari Endeksi gerilerken, malat Sanayii Kapasite Kullanm Orannn yükseldiine iaret edilerek, bu durumun
imalat sanayinde önümüzdeki aylarda stoklarn artma olasln ifade
ettii kaydedildi. Sanayi sektörünün
önümüzdeki dönem için ekonomiye
yeterince güven duymadna dikkat
çekilen bültende istikrara ilikin üphelerin olduu belirtildi.
Ödemeler dengesindeki bozulmann artt kaydedilen Bültende, “Cari
açk 29,6 milyar dolara, d ticaret
aç 28,3 milyar dolara yükseldi. D
ticarette AB’nin pay artt” denildi.
Mays’ta en asyonun art eilimi
gösterdii belirtilen Bültende, Hükümetin Seçimlere ramen Bütçeye sahip çkmasyla bütçe açnn önemli
ölçüde azald dile getirildi. Merkez
Bankas ve BDDK’nn para politikas
açsndan önemli kararlara imza att

Sanayiciler arasnda istihdamnda azal yaanabileceinin sinyallerini verenlerin
says artyor. Son 3 aydr her 100 sanayiciden 6’s istihdamnda azal yaanabileceini
söylerken, Haziran aynda istihdamla ilgili olumsuz tablo çizenlerin says 8’e yükseldi.
yetleri arasnda talep yetersizlii geldi.
Bu yln ikinci döneminde sanayicilerin yüzde 39’u talep yetersizliinden,
yüzde 4.4’ü igücü yetersizliinden,
yüzde 7.5’i hammadde-ekipman yetersizliinden, yüzde 4.4’ü mali imkanszlklardan ve yüzde 6.6’s dier
nedenlerden dolay üretimlerinin kstlandn belirtti. Söz konusu dönmede
sanayicilerin yüzde 38.1’i ise üretimini
kstlayan bir faktörün bulunmadn
söyledi.

Can derdimize gelince;
ehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz...
Türk Milletinin ba saolsun! Dökülen kanlara can
dayanacak gibi deil ve sabr ta çatlamak üzere! Bilinmeli
ki milletin artk bir damla dahi kzlck erbeti içecek hali
kalmamtr.

Sayn Meclis Bakanmz Cemil Çiçek’in dedii gibi; “artk
herkes safn seçmelidir.”
Reaksiyonlar sonsuza dek demagoji ile yönetilemez.
Halk siyasi istikrarn devam kadar üretim, istihdam ve
rekabetçi Türk ekonomisi adna kurgulanp vaat edilen
hedeflerin gerçeklemesi için can ve mal güvenliinin,
huzurun bir an önce ve ülkenin her karnda tesis edilmesini
bekliyor.
Acilen!

belirtilen Bültende; “Merkez Bankas kanuni karlk oranlarn artrarak
bankalarn fon maliyeti büyüttü. Nihai amaç, bankalarn kredi faiz oranlarn yükseltmesi. TCMB hem büyümeyi snrlamak, hem de cari aç
azaltmak istiyor. Bunu en asyon hedenden vazgeçmeden, maliyeti bankalara yönelterek yapyor. BDDK da
TCMB’ye destek verdi. Otomotive
ve konut dndaki tüketici talebini
düürmek için bankalarn sermaye
artrmna gitmesini istedi. Bankalar faiz oranlarn artrd, üretimin ve
tüketimin maliyeti yükseldi. Alnan
önlemler, KOB’leri zorlayabilecei
gibi isizlii de artrabilir” ifadeleri
kullanld.

Sanayici “istihdamm
azalacak” diyor

***

Türk halk adna görev yapan yasamaya, yürütmeye,
siyasete, yargya ve bu ülkenin güvenliinden, huzurundan
sorumlu olan kurumlarna sesleniyoruz; 30 yldr insafszca
süren bu musibetin, bu illetin sonunu getirin! Bu fütursuz
illegal ebekeyi bitiremediiniz sürece, lütfen kürsülerden
sosyoloji, psikoloji, antropoloji dersleri vermeye kalkmayn!
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Haziran ay Merkez Bankas ktisadi
Yönelim Anketi verilerinden yaplan
hesaplamalara göre, ktisadi Yönelim
Anketine katlan her 100 sanayiciden
20.5’i gelecek 3 aylk dönemde yeni
istihdam art yaanabileceini söyledi.
Bir önceki ay ise her 100 sanayiciden
21.5’i yeni istihdam yaanabileceini
belirtmiti. Sanayicilerin böylece yeni
istihdama baklar bir ayda 1 puan gerilemi oldu. 100 sanayicinin 71.3’ü ise
gelecek üç aylk dönemde istihdamnn

ayn kalacan belirtti. Mart, Nisan ve
Mays aylarnda her 100 sanayiciden
6’si istihdamnda azal yaanabileceini söylerken Haziran aynda istihdamnda azal yaanacann sinyallerini
verenlerin says 8’e yükseldi.

Sanayiciler talep
yetersizliinden ikayetçi
Sanayicilerin bu ayda en büyük ika-

Sipari miktar
beklentisi deimedi
Sanayiciler arasnda gelecek 3
ayda sipariim artacak diyenlerin
says Haziran’da geçen aya göre 2.3
puan azald, sipari miktarn azalacak diyenlerin says geçen aya göre
yüzde 2.6 artt. Sipari miktarnn
ayn kalacan söyleyenlerde ise 0.3
puanlk bir azal meydana geldi.
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Hisarcklolu: Üretim yapmz deitirmeliyiz
TOBB Bakan Rifat Hisarcklolu, Türkiye
ekonomisinin gösterdii sevindirici performansn
devam ettirmek ve sürdürülebilir büyümeyi
salamak için yapsal reformlara devam edilmesi
gerektiini vurgulad.

H

isarcklolu, öncelikli beklentilerinin, özellikle sanayinin ithal ara mal gereksinimini azaltacak, cari aç risk unsuru
olmaktan çkaracak ve üretim yapsn deitirecek admlar atlmas olduunu kaydetti. Hisarcklolu, sürdürülebilir büyüme için üretim yapsn
deitirecek admlarn hzla atlmas
gerektiinin altn çizdi.
TOBB Bakan Hisarcklolu,
Babakan Recep Tayyip Erdoan
tarafndan açklanan Yeni Bakanlar
Kurulu’na ilikin yapt açklamada,
“Yeni Bakanlar Kurulu’nun ülkemiz
için hayrl hizmetler yapacana
inancmz tamdr. Türkiye ekonomi-

sinin gösterdii sevindirici performans devam ettirmek ve sürdürülebilir büyüme için yapsal reformlara
devam etmeliyiz” dedi.

Türkiye çok önemli bir
ivme yakalad
Yeni Bakanlar Kurulu’nun hayrl
olmasn dileyen Hisarcklolu, Türkiye ekonomisinin son dönemlerde çok
önemli bir ivme yakaladn vurgulad. Yln ilk çeyreinde dünya rekoru
bir büyümeye imza attn belirten Hisarcklolu u mesajlar verdi:
“imdi öncelikli beklentimiz, özellikle sanayinin ithal ara mal gereksinimini azaltacak, cari aç risk unsuru

olmaktan çkaracak ve üretim yapmz deitirecek admlar atmaktr. Yeni
Kabine’nin de bu konuda gereken
deerlendirmeleri yapacana yürekten inanyoruz. Bunun yannda daha
demokratik yeni bir anayasaya büyük
önem veriyoruz. Yeni Hükümetimizin
ve ekseri kabul ile seçilen yeni Meclis
Bakanmzn bu konuda ciddi ilerleme

salamasn umuyoruz. Türk i dünyas
adna, yeni hükümetin kurulmas vesilesiyle, bata Babakan Recep Tayyip
Erdoan olmak üzere tüm Bakanlar
Kurulu üyelerimize, Cumhuriyetimizin
100. Yl için koyduumuz ekonomik
ve sosyal hede ere hep birlikte ulaabilmemiz için yapacaklar çalmalarda
baarlar diliyorum.”

Kaynak makinelerinde Türk damgas
malat sanayiinin önde gelen kurum ve iletmelerine tedarikçi olarak hizmet veren Koray
Sanayi Ürünleri, kaynak sektöründe Türkiye’de ilk defa Sanayi Bakanl onayl garanti
belgesi ve servis yetki belgesi ile hizmet vermeye devam ediyor.

K

oray Sanayi Ürünleri, yllardr
metal kaynak sektöründe faaliyet göstermenin getirdii bilgi
ve birikim ile 1998 ylnda Bura Kaynak Makineleri’nin üretimine MIG/
MAG kaynak makineleri, Redresörlü
MMA kaynak makineleri, ark kaynak
makineleri ile balad.2002 ylndan itibaren Bura, ayr bir kurumsal çat altnda metal sektörüne hizmet vermeyi
sürdürdü. Bugün Koray Sanayi Ürünleri, Bura markasnn yetkili distribütörü
olarak onunla birlikte hzla büyümeye
devam ediyor.
Koray Sanayi Ürünleri, imalat sanayiinin önde gelen kurum ve iletmelerine tedarikçi olarak hizmet veriyor.
Bunlar arasnda Türk Silahl Kuvvetleri, demiryolu iletmeleri, kömür iletmeleri, termik santraller, üniversiteler,
otomotiv fabrikalar, tersaneler, demir
– çelik endüstrisi, inaat sektörü, makine imalatçlar, mobilya imalatçlar ve
otomotiv yan sanayii bulunuyor. Firma,
kaynak sektöründe Türkiye’de ilk defa
Sanayi Bakanl onayl garanti belgesine ve servis yetki belgesine sahip.
Türkiye’deki kaynak sektörüyle ilgili görülerini aldmz, Koray Sanayi
Ürünleri D Ticaret Koordinatörü Alp
Çetiner, Türkiye çelik sanayiinin talebinden çok daha fazla sayda irili ufakl
rmann sektörde oluunu en önemli s-

kntlardan biri olarak tanmlad. Çetiner, artan rma saysnn kaliteyi ve rekabeti arttraca düüncesinin aksine,
bugün pek çok rmann, gerek teknik
gerekse bilgi ve beceri olarak Türkiye
demir-çelik endüstrisine yeterli derecede hizmet verecek nitelikte olmadn
söyledi. Üretici olarak kendi özeletirilerini de yapan Çetiner; “çinde bulunduumuz sektörün hizmet sektörü
olduunu düündüümüzde, öncelikli
olarak müterilerimize hizmet verecek
olan bizlerin, dünyada bir bilim dal
olarak kabul edilen kaynak teknolojisi
konusunda her türlü yenilii ve bilgiyi
takip etmemiz gerektii açktr” dedi.
Çetiner sözlerini öyle sürdürdü: “Ülkemiz çelik sanayiinde pek çok kaynakl imalat yapan rmann, siyah metal
dndaki paslanmaz çelik, alüminyum
ve bakr gibi metallerin kayna ile yeni
yeni tant günümüzde, biz ve bizim
gibi rmalarn, satt ürünler konusunda kaynakl imalat yapan bu rmalara
gereken destei vermesi gerekmektedir. Gerektiinden fazla sayda rmann mevcut olduu bu ortamda, yurt
dndan ithal edilip iç piyasaya sürülen
pek çok ürün bulunmaktadr. Rekabet
edebilmek için birçok rma uzak dou
mallarn ithal edip iç piyasaya sürme
yolunu izlemitir. ç piyasaya sürülen
bu mallarn yeterli kalitede olmay,
ancak yat olarak çok cazip oluu, bi-

YÖK Bakan Yusuf Ziya ÖZCAN Ostim ziyareti srasnda
Bura Kaynak rmasnda tamamen yerli üretim kaynak
makinalarnn bana geçerek kaynak yapt.
zim gibi kaliteli mal ithal edip iç piyasada satmay hede eyen rmalar sat
noktasnda skntya sokmutur.”
Ülkenin mevcut ekonomik durumunun da ksa vadede iyi göründüünü
fakat uzun vadede eilimin ne yönde
olacan kestirmenin güç olduunu
söyleyen Çetiner, “Siyasal konjonktür
ne yönde deiirse deisin ekonomik
istikrarn ve üretime dayal ekonomik
büyümenin deimeyecei bir ortam
dülüyoruz. Biz bu dorultuda rmamz için doru ve gerçekçi hede er
koyarak bunlar gerçekletirmeye çalyoruz. Önümüzdeki iki yl için öncelikli hedemiz ise daha fazla ihracat”
eklinde konutu.

OSTM Organize Sanayi Bölgesi
içinde bir rma olmann da kendileri
için büyük bir avantaj olduunu söyleyen Çetiner, bu avantajlar öyle deerlendirdi: “OSTM OSB oturmu
yönetim ekli ve hizmet anlayyla
bünyesinde faaliyet gösteren bizim
gibi rmalara desteini de esirgemiyor.
Altyap, fuar organizasyonlar, tantm, eitim ve danmanlk hizmetleri
gibi farkl alanlarda OSTM yönetiminin desteini arkamzda hissediyoruz.
Farkl kurumsal yaplar altnda örneklerini gördüümüz “ürün / talep eletirme” türü faaliyetlerle biz üyelerinin
daha somut ticari baarlarna da destek
olmalarn bekliyoruz.”
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TOBB ile TBB el skt
TOBB ile TBB arasnda bankaclk sektörü ile reel
sektör arasndaki ilikileri gelitirmeye yönelik “birlii
Protokolü” imzaland.



birlii protokolü sayesinde, bankaclk sektörü ile reel sektör arasndaki
ilikiler gelitirilecek. TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu, “Protokolü
sayesinde Anadolu’nun pek çok ilindeki
rmalarn sahiplerine ve yöneticilerine
Türkiye’de hangi nansman imkan varsa;
o nansman imkanna en ksa yoldan nasl
ulalacan anlatacaz” dedi.

kurulu olduunu vurgulayan Hisarcklolu, Türkiye’de her yl kapanan irketten
birkaç kat daha fazla yeni irket kurulduunu, ancak, bu irketlerin büyüyemediini, ileri gidemediini kaydetti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii Bakan M. Rifat Hisarcklolu Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii – Türkiye Bankalar
Birlii birlii Protokolü mza Töreninde
yapt konumada, uzun süredir özel sektörün daha güçlü olabilmesi için çalldn belirterek, “mzalayacamz ibirlii
protokolü sayesinde Anadolu’nun pek çok
ilinde rmalarmzn sahiplerini ve yöneticilerini; Türkiye’de hangi nansman imkan varsa; o nansman imkanna en ksa
yoldan nasl ulalr; anlatacaz.  dünyasna mevcut nansmana eriim imkanlar
ve ilerinin kolaylatrlmas için bilgilendirme seminerleri düzenleyeceiz. Yatrm
projelerinin ve ihracatn güçlü nansman,
ihracat sigortas, türev enstrümanlarla kur
riski bata olarak üzere piyasa risklerini
azaltma, sermaye piyasalarndan kaynak salama gibi konularda üyelerimizin bilgi birikimini arttrmak, ufuklarn
geniletmek istiyoruz” dedi Türkiye’nin
üretim kapasitesinin KOB’lerin üzerine

Bir süredir TOBB bünyesinde “Ticaret
Sicil Gazetesini Elektronik Arivleme”
çalmalarn yürüttüklerini anlatan Hisarcklolu, “Bu çalma Türkiye’de kurulan bütün rmalarn tarihçesine kolayca ulamay salyor. lerleyen günlerde
açklayacamz bu proje adeta Türk Özel
Sektörünün röntgenini çekiyor. Bu çalma kapsamnda ilk çktlar deerlendirdiimizde; Türkiye’de 1 milyon civarnda
faal rmann olduunu görüyoruz. Her yl
yaklak 100 bin yeni iletme kuruluyor.
Firmalarn ömrü yaklak olarak 5-10 yl
arasnda deiiyor. Halbuki Bat’da ve
Dou’da asrlardr ayakta
duran irketler görüyorsunuz. Oralarda 200 yl,
300 yl, hatta 500 yllk
irketler mevcut. Neden
bizde durum böyle deil?
Sorunumuz urada: kolay
irket kuruyor ama bunlar büyütemiyoruz. Çün-

Türkiye’de 1 milyon
civarnda faal rma var

Ekonomik ileyiin karakteristiini makro rakamlara bakarak deerlendirecek
ölçüde ekonomi bilgisine sahip deilim.
Ancak ekonomik büyümenin esas göstergesinin ülkede yaplan üretim olmas
gerektiini bilen biri olarak mikro düzeyde
yaananlar ve üretim alt yaplarndaki
hareketlilii gözlemleyebiliyorum.
Yaptm iin gerei olarak ülkemizin birçok sanayi bölgesine gidip üretim yaplan
yerlerde çalyorum. Hem içinde bulunduumuz OSTM’de, hem de gidip gördüümüz dier sanayi bölgelerinde hep
hzl bir büyümenin iaretlerini görüyoruz.
Hzla büyümekte olduumuzun en açk

Atilla ÇINAR
Makina Mühendisi

acinar@etik.com.tr

H

atrlanaca gibi, içinde bulunduumuz Temmuz ay balarnda,
2011 ylnn ilk çeyreinde ülkemizin büyüme hznn % 11 olduu bilgisi
açkland. Çin’in ayn döneme ait büyüme oran % 9,7 iken ülkemizin kaydettii
oran neredeyse bir dünya rekoruna iaret
etmekte idi. Böylesine önemli miktardaki bir büyümenin bu ülkede yaayan
herkesi sevindirmesi beklenirken haber
çok da fazla yank bulmad ve üzerinde
fazla durulmad. Ekonomi ile ilgili uzman
köe yazarlar ise, ‘Rekor Krdk Ama…’,
‘Büyüyor muyuz, Batyor muyuz?’ ya
da ‘Hormonlu Büyümeye Devam, Ucuz
thalata Selam’ gibi ‘kukulu’ balklar
içeren yazlar kaleme aldlar.

kü sermayemiz yeterli deil. Çünkü mali
sistemimiz yeterince büyük deil. Çünkü
kurumsal yönetim ilkelerini irketlerimizde gelitiremiyoruz” ifadelerini kulland.
Hisarcklolu, bu duruma mevcut nansman imkanlar ve risk azaltc yöntemler
noktasnda bilgi noksanl da eklenince
KOB’lerin faaliyetlerinde güçlük yaadn kaydetti.

irketlerin yüzde 74’ü politik risk
ve ihracat sigortas konusunda
yeterince bilgi sahibi deil
Hisarcklolu konumasna son
günlerde yaptklar çalmalardan bir
örnek paylaarak devam etti:
“Malum son dönemde Orta Dou ülkeleriyle ikili ekonomik ilikilerimiz hzla geliiyor. Müteahhitlik gelirlerimiz ve ihracatmz
hzla artyor. Ancak, bu pazarlar ayn zamanda zorlu pazarlar. Türk giriimcisi evelallah
her zorluun üstesinden geliyor, ama son dönemde bölgedeki siyasi istikrarszlk irketlerimizi tehdit ediyor. Bu sorunu çözebilmek
için D Ekonomik likiler Kurulu ve Eximbank ile bir çalma yürütüyoruz. irketlerimize daha uygun koullarda ‘Politik Risk ve
hracat Sigortas’n nasl sunarz
diye ekiplerimiz çalyor. Bu
kapsamda orta ve büyük çapl
irketlerimize yönelik bir anket çalmas da yaptk. Ankete
katlan irketlerin yüzde 74’ü
Politik Risk ve hracat Sigortas
konusunda yeterince bilgi sahibi olmadn söyledi. Düü-

nün, bunlar belli bir büyüklüün üzerindeki
irketlerimiz. Küçük irketlerin durumunu
siz düünün. Oysaki biz ihracatç saymz
artrmak zorundayz. Mevcut giriimcilerimizi güçlendirmek zorundayz. Türkiye’yi
zenginletirmek zorundayz.”
2023 hede erine ulamak için bütün potansiyellerin en verimli ekilde kullanlmas
gerektiini belirterek, “Mevcut imkanlarmz sonuna kadar kullanmak için en geni
bilgi birikimine sahip olmalyz. irketlerin
ihtiyaç duyduu nansal araçlarn gelitirilmesini ve tüm irketlerimizin bu araçlardan
haberdar olmasn salamalyz. te bugün
bu yönde bir adm atyoruz. Yapacamz ibirlii sayesinde bankaclk sektörü ile Reel
Sektör arasndaki ilikilerin gelitirilmesine
yönelik ufuk açacaz. Anadolu’nun dört bir
köesinde gerçekletireceimiz toplant ve
seminerlerle özel sektör ve bankaclk temsilcilerinin arasnda kurulan güven köprüsünü güçlendireceiz, bilgi al veriini arttracaz, Türkiye’nin zenginlemesine hep
birlikte katk sunacaz” dedi.

da teknik meslek lisesi mezunu çalma
yaamna katlabilmekte.

Büyümek
her zaman m iyidir?

iareti, neredeyse küçük, orta büyüklükte
veya büyükçe olan tüm iletmelerin mevcut yerlerini büyütebilme çabas içerisinde
olmalardr. Çplak gözle yaplan bu gözlem bile gerçekten ar hzl büyümekte
olduumuzu göstermekte.
Üretme yeteneinin ve üretebilmenin bir
ülke için yaamsal öneme sahip olduuna inanyor olmama karn, açklanan
büyümemizin ne kadar salkl olduu
konusundaki kukulara da katlmadan
edemiyorum.
Sahadaki gözlemlerime dayanarak belirleyebildiim, resmi açklamalarda çok
fazla yer almayan, ancak çözüm bulunmad takdirde ba artacak olan baz
sorunlar sralamak istiyorum:
- Hzla artan üretimi gerçekletirebilmek için gerekli olan tesis, makina ve
ekipmann özellikle ileri teknoloji ürünü
olan önemli bir ksm (CNC tezgahlar,

ölçme ve test ekipman gibi) ile üretim
için gerekli olan nitelikli hammadde ve
malzemenin (nitelikli çelik ve alüminyum,
baz önemli kimyasallar gibi) bir çounu
ithalat yoluyla karlyoruz. Bunun doal
sonucu olarak büyümeyle birlikte cari
açk ve d borç artarken, bu borçlanma karlnda kayda deer, yeniden
üretilebilecek bir teknolojik kazanm da
salanmamakta.
- Büyümenin motoru olan üretim
yüksek oranlarla artarken, üretimin
temel öznesi olan nitelikli insan kayna
ayn hzla büyümüyor. Küçük veya büyük neredeyse tüm iletmelerin nitelikli
ara eleman ihtiyac durmadan artyor
ancak bu problemin çözümü için köklü
admlar atlmyor. Mühendislik fakültelerinin yllk kontenjanlarnn 50,000
rakamlarn at bir dönemde bu rakamla oranlanamayacak kadar az say-

- Nitelikli çalan says art hznn
büyüme hznn altnda kalmasnn
doal sonucu olarak eldeki yetimi
elemanlarn i yükü sürekli artmakta.
Böylece saylar durmadan artan milyonlarca niteliksiz ve isiz insana karn
az saydaki nitelikli ve i younluu
durmadan artan insann olmas gelir
dalmndaki adaletsizlii artrmakta.
Ekonomideki büyümeye karn isiz
saysnn azalmamas da bu durumu
açkça göstermekte.
- Artan üretim bir yandan da çalanlarn sal ve i güvenlii, çevrenin
sal ve güvenlii problemlerinin de
artmas anlamna gelmekte. Büyümede
elde edilen hz, bu türden problemlerin
çözümü için de yakalanmad takdirde
i kazalar ve çevre felaketleri kaçnlmaz
olacaktr.
Burada dile getirilen sorunlarn hepsi de
devletin el atmasn bekleyen ve yalnzca
onun destei ile çözülebilecek büyüklükte sorunlardr. Sosyal devlet de esasnda
bunun için vardr. Ekonomik büyüme
vergilerin, dolaysyla da devletimizin
gelirlerinin artmas anlamna geldiine
göre, bu büyümeyi salayan taraflarn
devletlerinden hizmet beklemeleri de en
doal haklar olmaldr.
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Yalçnta: Büyümeyi özel sektör srtlyor
stanbul Ticaret Odas Bakan Murat Yalçnta, Türkiye’de büyümeyi özel sektörün srtladn vurgulayarak, “Daha
önceki dönemde olduu gibi bu dönemde de özel sektör yatrmlar çok önde. Hükümetin ve ekonomi yönetiminin
çalmalarnn özel sektörün önünü açmas bu baarnn anahtardr” dedi.
Ortadou) ülkelerinde de siyasi ve
ekonomik karklklar var. Hal böyle iken bizim rekor büyümemiz çok
anlaml. Türkiye bölgesinde bir istikrar, kalknma ve huzur adasdr. Çevre ülkeler için yaadklar krizlerden
kurtulmalar yönünde model ülkedir”
ifadelerini kulland.

Özel sektör Türkiye
ekonomisine güveniyor



stanbul Ticaret Odas Bakan
Murat Yalçnta yapt yazl
açklamada, ekonominin ilk çeyrekte yüzde 11’lik rekor büyümesini
deerlendirdi. Yalçnta, 2009’un
son çeyreinden itibaren 6 çeyreklik
kesintisiz yüksek büyüme oranlar
gerçekletiren Türkiye ekonomisinin
bütün dünyann ilgi oda olmaya
devam ettiini kaydetti. Yalçnta,
“Beklentilerin bile üzerinde gerçekleen bu büyümede özel sektör sabit
yatrmlarnn yüzde 38.3 artmas, i
dünyasnn ekonomiye güvenini ve

gelecee ümitle baktn gösteriyor.
Açkça söyleyebilirim ki büyümeyi
Türkiye’de özel sektör srtlyor. Daha
önceki dönemde olduu gibi bu dönemde de özel sektör yatrmlar çok
önde. Hükümetin ve ekonomi yönetiminin çalmalarnn özel sektörün
önünü açmas bu baarnn anahtardr” dedi.
Yalçnta, çevre ülkelerde yaananlara dikkat çekerek, “Portekiz,
spanya ve özellikle komumuz Yunanistan ar bir ekonomik krizle
bouuyor. MENA (Kuzey Afrika ve

Para piyasalar ksa vadeli fonlarn
ilem gördüü piyasalar iken sermaye
piyasalar uzun vadeli fonlarn ilem
gördüü piyasalardr. Para piyasalarnn en önemli aktörleri bankalar iken
sermaye piyasalarnn aktörleri borsalardr. Ülkemizde borsalar ve sermaye
piyasalar büyük iletmeleri esas alan
bir yapdadr. Bence sermaye piyasasndaki aktörlerin dikkatini KOB’lere
yönlendiren düzenleme devrim niteliindedir. Çünkü sermaye piyasasnn

Abdullah ÇÖRTÜ

acortu@hotmail.com

O

stim önemli katlmclarla
önemli bir toplantya daha ev
sahiplii yapt. çinde KOB
geçen her konuda Ostim, pro-aktif
bir rol oynuyor. KOBleri ilgilendiren
yeni bir gelime olduunda hemen
kollar svyoruz. Konuyla ilgili kendi
üyelerimizi bilgilendirmek amacyla
yaplan programlarda ayn zamanda
kamuoyunda bir farkndalk da yaratlm oluyor. Gündemimizdeki son konu
Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) tarafndan düzenlenen Gelien letmeler
Piyasas (GP) ile KOB’lerin borsaya
açlmas ve alternatif finansman temin
etmesiydi. 14 Temmuz’da Ostim’de
yaplan toplantda SPK Bakan, MKB
Bakan Yardmcs ve KOSGEB bakan bu konuda Ostim’li KOB sahiplerini
bilgilendirdiler.

Açklanan büyüme orannn baz etkisinden arndrlm olduuna dikkat
çeken Yalçnta, “2010 ylndaki büyümeler, baz etkisi olarak deerlendiriliyordu. Bu yl ise net bir büyüme
olduunu söyleyebiliriz. 2010’un ilk
çeyreindeki yüzde 12’lik büyüme
göz önüne alndnda, 2011 ylnn
ilk çeyreindeki rekor büyümede
baz etkisinin olmad görülmektedir” dedi. 2010 ylnn son çeyreinde de özel sektör sabit sermaye
oluumunun yüzde 49.5 yükseldiini
hatrlatan Yalçnta, “Türkiye bu yatrmlarn neticesi olarak ilk çeyrek
itibariyle dünyann en hzl büyüyen
ekonomisi oldu. Bu dönemde ABD
yüzde 0.4, Fransa yüzde 1, Almanya
yüzde 1.5, talya yüzde 0.1, ngiltere

yüzde 0.5 büyüdü. Türkiye rekor tablosunda ise yüzde 9.9 büyüyen Arjantin, yüzde 9.7 büyüyen Çin’in önünde bulunuyor. Bu neyi gösteriyor? Bu
elbette Türk özel sektörünün, Türkiye
ekonomisinin geleceiyle ilgili güveninin tam olduunu gösteriyor” dedi.
Yalçnta, büyüme incelendiinde hane
halklarnn yurt içi tüketiminin yüzde
11.6, devletin tüketim harcamalarnn
ise yüzde 6.7 arttn belirterek, burada önemli olan konunun, kamu sektörü
sabit sermaye yatrmlarnn yüzde 4.9
artarken, özel sektör sabit sermaye yatrmlarnn yüzde 38.3 büyümesi olduunu kaydetti.

Harcama eilimi yüksek
Yalçnta, sanayi üretimi, yatrm ve
inaat sektöründe çok güçlü bir harcama bulunduunu belirterek, “Hem
reel kesimin hem de tüketicilerin yani
hane halklarnn harcama eilimi yüksek. Bu da ekonominin geleceine
olan güvenlerinden kaynaklanyor. Bu
kesimin beklentileri ekonominin geleceine ilikin hayati önem tayor.
Türkiye’nin büyüme dinamikleri halen
kuvvetli kalmaya devam ediyor” ifadelerini kulland.
halen sadece bir irketin hisse senetlerinin ilem görmesi olumsuz bir göstergedir.

KOB’lerimiz
sermaye piyasalaryla
tanyor

kurumsal ve kaliteli olan aktörleri
(arac kurumlar, bamsz denetim
kurulular, piyasa danmanlar gibi)
artk KOB’lerle ilgilenmek zorundalar.
Bu ilgi KOBler için de bir kalite art
demektir. Nitekim toplant sonrasnda
yanma gelen bir arac kurum yöneticisinin Ostim’de yaplacak olanlar
görümek için randevu talep etmesi
artk sermaye piyasas aktörlerinin de
KOB’lerle yakndan ilgileneceini göstermektedir.
Toplantda özellikle SPK Bakan
Prof. Dr. Vedat AKGRAY’n pratik
ve çözüm odakl yaklam dikkat
çekiciydi. Bu yaklamn KOB sahiplerini cesaretlendirdiini gözlemledim.
Kuruluundan itibaren SPK’y tanyan
biri olarak gündemi tamamen dar bir
çerçevede büyük irketlerden oluan
ve buna göre refleks gelitiren ve

Baz prosedürler KOB sahiplerini
düündürmektedir. Özellikle effaflk
ve resmi prosedürler KOB sahiplerinin
çekingen davranmalarnda önemli
etkendir.

Toplantnn sonunda ben de bir soru
ve öneriyle toplantya katldm. Acaba
yaplanan Kurulun KOB’lere açlma- gip’te ilem hacmini artrmak, piyasay
cazip klmak, dolaysyla KOB’lerin
snn önemini vurgulamak istiyorum.
halka açlmasn tevik etmek için baz
SPK’ya paralel olarak MKB de artk
KOB’lere yönelik düzenlemelerle yeni fonlara portföylerinde gip’ten hisse sepazarlar açacak ve piyasada bir çeit- nedi bulundurma zorunluluu konulalilik salayacaktr. Kosgeb’in boryasa
bilir mi? Ya da KOB hisse senedi araçlacak KOB’lere salayaca tevik- lkl yeni fonlar kurulabilir mi? Aslnda
ler ise bu kurumun misyonuna tam da sadece bir firmann hisse senetlerinin
uyan bir uygulama olacaktr.
ilem gördüü piyasada bu tip uygulaElbette her ey güllük gülistanlk demalarn çok erken olduunun ben de
il. Nitekim toplant sonunda Ostim’li
farkndaydm. Ama yine de tarihe bir
KOB sahiplerinin sorduu sorulardan kayt dümek istedim.
baz problemlerin yaand anlald.
Çok faydal bir toplantnn motivasEn kritik soru 4 ubat 2010 tarihinde
yonuyla
iimize odaklanmken ayn
faaliyetine balayan gip’te neden sagün on üç askerimizin ehit olduu
dece bir firmann bulunmasyd. Bu
alnacak tedbirler açsndan da cevap- haberini duyduk. Acnn tazeliiyle bu
yazy yazarken hepimizin güvenlii
lanmas gereken önemli bir sorudur.
Yetkililer halen 4 firmann daha srada için canlarn kaybeden bu fidanlarn
beklediini ifade etmilerdir. Ancak bir manevi huzurlarnda tazimle eiliyobuçuk yl çok uzun süredir ve GP’te
rum.
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Borsac KOB’ye 100 bin lira hibe
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat
Ergün, KOB’lerin borsaya açlrken yapacaklar
masraflarn, 100 bin liraya kadar olan ksmn
KOSGEB’in karlayacan bildirdi. Ergün, bamsz
denetim yaptrmak isteyen KOB’lerin de 10
bin Türk Lirasna kadar geri ödemesiz ekilde
destekleneceini söyledi.

O

STM Çraklk Eitim Vakf
Konferans Salonu’nda gerçekletirilen “KOB’ler çin Alternatif Finansman mkân: KOB’ler
Borsaya Açlyor” konulu bilgilendirme toplantsna Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakan Nihat Ergün, SPK
Bakan Vedat Akgiray, KOSGEB
Bakan Mustafa Kaplan, MKB Bakan Yardmcs Aydn Seyhan, ASO
Bakan Nurettin Özdebir ve OSTM
OSB Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn katld.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan
Nihat Ergün, toplantda yapt konumada KOSGEB tarafndan, KOB’lere
verilecek yeni destekler konusunda
bilgiler veren Ergün, borsaya açlmak
isteyen KOB’ler için özel bir destek
programn devreye aldklarn bildirdi. Bu program kapsamnda, KOSGEB aracl ile borsaya açlacak
KOB’lerin yapacaklar masra arn,
100 bin liraya kadar olan ksmnn
karlanacan belirten Ergün, bunun
ise KOB’ler için çok önemli bir frsat
olduunu kaydetti. Ergün, söz konusu
imkânla KOB’lerin borsaya açlma
maliyetlerini ciddi oranda düürdüklerini bildirdi. KOB’lerin bu maliyetlerinin onda 1 e kadar indirildiini belirten Bakan Ergün, “Baka bir rma 10
lira masraf ediyorsa, bir KOB 1 lira
masraf edecek. O 1 lirann da büyük

bir bölümünü KOSGEB vastasyla
biz karlam olacaz’’ dedi.
Ayrca Bavmsz Denetim Destei ad altnda bir baka program da
devreye aldklarn anlatan Bakan Ergün, bu program kapsamnda bamsz
denetim yaptrmak isteyen KOB’lere
KOSGEB araclyla 10 bin Türk Lirasna kadar geri ödemesiz destek salanacan açklad. Bu destein ise
KOB’lerin borsaya girip girmemeleriyle ilgisi bulunmadn belirten Ergün, unlar kaydetti: “Borsaya girmek
istemeyebilirsin. Daha artlarn müsait
deildir. Henüz kafanda olgunlamamtr. Ama ben bir bamsz denetim
kuruluunun denetiminden geçeyim.
öyle bir check up yaptraym kendime. Ben nasl bir rmaym bir göreyim. Hem ben kendimi tanyaym hem
bakas tansn diyebilirsiniz. Bunun
için de destek programmz hazr.”

mimizin büyümesi ve küresel anlamda rekabet edebilir hale gelmesi için
KOB desteklerini arttrmamz art.
Bu sebeple KOSGEB’in KOB’lere
yönelik bu yeni destek programnn en
büyük destekçisiyiz” dedi.

OSTM Bakan Orhan Aydn
ise, KOB’lerin ekonominin önemli bir parças olduunu vurgulayarak
bu toplantnn bir KOB kenti olan
OSTM’de yaplmasnn önemine iaret etti. Aydn, “Türkiye ekonomisinde
KOB’lerin yeri çok büyüktür. Ekono-

ASO Bakan Nurettin Özdebir ise,
“Sermaye Piyasalarndan istifade etmenin önü açld. Bu frsat iyi deerlendirmek lazm. Talep yönünden sknt olmayacana eminim” eklinde
konutu.

Bamz denetim yaptrmak isteyen rmalarn kurumsallamas,
effa amas, yönetim kabiliyetinin
gelimesi, kendisini iyi tanmas ve
nerede eksiklikleri olduunu görmesi
için böyle bir destek vereceklerini belirten Ergün, söz konusu 10 bin liralk
destein tamamnn ise hibe eklinde
gerçekletirileceini kaydetti. Ergün,
KOB’lerin bamsz denetim için
yapaca masrafn da belki 10 bin lira

Halil KARAKAYA
Seyitler A. Genel
Müdürü

halilkarakaya@seyitler.com

A

klmza gelen ilk soru herhalde
bizim KOB borsasna açlmak
kim olmutur. Korkmanza hiç
gerek yok. Endieleriniz ise çok yersiz.
nann bana bunu zamanla yaayarak
göreceiniz. stersek sadece KOB Borsasna
deil, IMKB’nin birincil piyasasna bile
açlabiliriz. Bir zamanlar hemen hemen
bütün irketlerin KOB olduunu KOB
olarak kurulup, KOB olarak ie baladn
unutmayalm. Neden KOB Borsas?
Sorusunu sormadan önce isterseniz
KOB olmann, sorunlarn bir aklmzdan
geçirelim. Bu sorunlarn tamamnn
KOB borsasna açlmakla çözüm
yoluna gireceini göreceksiniz. Lütfen
yanl anlamayalm; borsaya açlmakla
sorularmzn hepsi hemen çözülmeyecek,
sadece çözüm konusunda bize yardmc
olacak. Dier bir anlamyla sorunlar çözüm
yoluna girecek.
KOB’lerin sorunlarna dönersek, herhalde
hepimiz iimizi büyütmek istiyoruz.
Hepimizin bu nedenle finansman temin
etmekte güçlükleri var. Yine hepimiz
belli büyüklükte olmadmz için rekabet
etmekte zorlanyoruz. Pekti hepimiz iimizi
yönetecek sistemleri kurmakta zorlanmyor

belki de bunun biraz üzerinde olacan söyledi.
KOSGEB Bakan Mustafa Kaplan da, “Gelien letmeler Piyasas
pazarnda yer alacak KOB’lerimizin
halka arz maliyetlerini geri ödemesiz
bir ekilde desteklemek üzere 7’inci
destek programmz ‘Gelien letmeler Piyasas KOB Destek Program’n
oluturmu ve uygulamaya alm bulunmaktayz” dedi. Bu program ile;
KOB’lerin halka açlma sürecinde
piyasa danman danmanlk hizmet
bedeli, bamsz denetim hizmet bedeli, SPK kurul kaydna alma ücreti,
MKB Gelien letmeler Piyasas
Listesi’ne kabul ücreti, Merkezi Kayt Kuruluu masraf ve arac kurulua
ödenecek araclk komisyonu giderlerinde, KOSGEB tarafndan geri ödemesiz olarak toplam 100 bin liraya
kadar destek salanacan açklad.

Haydi KOB’ler borsaya!

muyuz? Özellikle aile irketlerinde ortaklk
sorunlar çkmyor mu?
irket ya da iletmelerimiz yeterince effaf
ve kayt içinde mi? Peki geriye doru birkaç
yl içinde hiç inovasyon faaliyetimiz oldu
mu? Resmi ya da yar resmi kurumlarn
desteklerinden yeterince yararlandk m? Ve
belki de en önemlisi KOB olarak kalmaya
raz myz? Krizlere dayankl bir yapmz var
m? irketimizi ve ürünlerimizi tantmak için
ne kadar para harcyoruz?
Tüm bu sorularn cevabn IMKB’de ilem
gören irketlerin durumundan alabiliriz.
IMKB’de kapanan irket says eminim
yüzde birin çok altndadr. Kapanan bu
irketlerin kapanma nedenlerini tahmin
etmek hiç de zor deil. Peki kendi

iletmelerimizin de dahil olduu KOB
konumundaki iletmelerin ortalama
ömürlerinin 4-5 yl olduunu biliyor muyuz?
Bu bilgilere göre iimizin yarn devam
etmeyeceine dair önemli bir istatistik var.
KOB statüsündeki irketlerin yarna çkma
endiesini bir düünün. Ksacas her gün,
her yl korkulu bir yaam rüyas görmeye
devam ediyoruz.
Nasl açlacaz ve gerçekten bu i bizim
boyumuzdan büyük mü? Bu sorunun
cevab da altndan kalkamayacamz kadar
zor deil aslnda. Çünkü hali hazrda gelien
iletmeler piyasasna açlan ve ilem gören
2 irket var. Üçüncüsü ise yolda. lk açlan
irketin 2010 bilançosuna göre geçmi yl
zararlar 1.104.326 TL. Dönem zarar ise

182.086 TL. Sermayesi halka açlmadan
önce 4.000.000 TL. Halka açldktan sonra
8.000.000 TL. Halka açldktan sonra
4.000.000 TL irkete nakit girii olmu.
Yllk cirosunu merak ediyorsunuzdur. Aktif
büyüklüü 13.713.583 TL. Yukardaki
rakamlara göre ciro beklentiniz biraz yüksek
ama yanlyorsunuz. 2010 cirosu yllk
cirosunun 7.464.470 TL. 2009 cirosu ise
6.872.999 TL. imdi yukardaki rakamlar
bir deerlendirmeye tabi tutarak kendi
irketlerimiz ile oranladmzda nasl bir
sonuç çktn soralm kendimize. Özetlersek
4 milyon TL sermaye, 7.5 milyon TL ciro,
182 bin TL dönem zarar.
Halka açlmak için KOSGEB’in “Gelien
letmeler Piyasas KOB Destek Program”
ad altnda geri ödemesiz olarak 100.000
TL halka açlma desteimiz olduunu da
unutmayn.
KOB olarak ie baladk ama hiç olmazsa
yarna çkma endiesi olmayan, salam,
rekabetçi, yenilikçi ve krizlere dayankl bir
KOB olarak yaammz sürdürelim, eer
mümkünse KOB olmann üstüne çkmann
da kimseye zarar olmayacan bilelim.
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Ostimli KOB’lere tasarm ofisi
Ê OSTM OSB

haline getirmek olduunu söyledi. Projeden elde etmeyi umduklar en somut çktnn OSTM’de üretilen yeni ürün saysndaki art olduunu vurgulayan Güne,
üretim alannda zaten profesyonel olan
OSTM’in imajn, yeni ürün saysndaki
artla da taçlandrmak istediklerini belirtti.



yönetiminin, firmalarn
üretim kapasitelerini ve
çeitliliklerini arttrmak
için yaptklar çalmalar
sürüyor. Bu kapsamda
OSTM Yönetimi ve Gazi

Aydn: “Tasarm konusundaki
tkanklk alacak.”

Üniversitesi arasnda
“Tasarm Merkezi

Protokol konusunda söz alan Ostim Ba-

Protokolü” imzaland.

kan Orhan Aydn da bu tasarm merkezine neden ihtiyaç duyduklarn u sözlerle
anlatt:

O

STM Organize Sanayi Bölge
Müdürlüü, üniversite – sanayi
ibirliinde yeni admlar atmaya
devam ediyor. OSTM’de faaliyet gösteren
iletmelerin endüstriyel tasarm alanndaki
ihtiyaçlarn tespit edip, çözümler üretmek
amacyla Gazi Üniversitesi ile ibirlii protokolü imzaland.
Törene OSTM OSB Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn, Gazi Üniversitesi adna
Rektör Prof. Dr. Rza Ayhan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Prof. Dr. Alev Kuru,
Endüstri Ürünleri Tasarm Bölüm Bakan
- Sanat ve Tasarm Aratrma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Serkan
Güne, Bölge Müdürü Adem Arc, Yönetim Kurulu Üyeleri, Birim Müdürleri ile
OSTM’den baz rma temsilcileri katld.
OSTM adna Bakan Aydn’n, Gazi Üni-

versitesi adna da Rektör Prof. Ayhan’n
imzalad protokolle OSTM iletmeleri
için tasarm konusunda eitim, danmanlk, aratrma, yenilikçilik uygulamalar,
merkez veya arayüzlerin projelendirilerek
oluturulmas amaçlanyor.

Ayhan: “Üniversiteler
üretimin içinde yer almal.”
Törende konuan Gazi Üniversitesi Rektörü Ayhan, 21. Yüzyln üretimde farkl
önceliklerin öne çkt bir dönem olduunu, artk sadece ihtiyaç kadar üretme döneminin geride kaldn belirtti. Ayhan,
“Artk üretimde fark yaratmak zorundayz,

bu fark da tasarmda ortaya çkacaktr. Artk üreticimiz tasarmn önemini kavram
durumdadr. Bu sebeple üniversite olarak
bizim bilgi birikimimizi sanayiye aktarmamz, sanayinin de bizdeki bilgileri uygulamaya geçirme konusunda hevesli olmas
lazm. Üniversiteler ldii kulelerinden inmelidir, üretimin içinde yer almaldr. Bu
anlamda Türkiye sanayisinin gözbebei
OSTM’i bilime verdii önemden dolay
kutluyorum” dedi.
Protokolün amac hakknda bilgi veren
Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarm Uygulama ve Aratrma Merkezi (SANTUM)
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Serkan Güne, temel amacn OSTM’i bir tasarm merkezi

“Son yllarda yürüttüümüz kümelenme
faaliyetlerinde, rmalarmzn fason imalatçlktan üretime geçmeleri sürecinde
tasarm noktasnda tkanyorduk. Bu sebeple tasarm osleri ve tasarmclarn
bölgemizde yerletirilmesi son yllarda
çok gündemimize gelmeye balad. Hatta
yeni yapm olduumuz OSTM Finans ve
 Merkezi’mize daha çok tasarm rmas yerletirebilmek için çaba sarf ettik. Bu
çalmalar sürdürürken Gazi Üniversitesi
aklmzdaki ileri birlikte yapma tekli ile
gelince çok mutlu olduk. Bu projelerin rmalarmzn da ilgi ve desteiyle OSTM’e
çok katk salayacan düünüyoruz.”

“Önemli olan sürdürülebilir büyüme”

Ankara Sanayi Odas Bakan Nurettin Özdebir, açklanan 2011 yl birinci çeyrek büyüme rakamlarnn
sevindirici olduunu belirterek, “Ancak önemli olan büyümenin sürdürülebilir olmas” dedi.

A

SO Bakan Özdebir yapt yazl
açklamada, hem isizlii azaltmak hem de halkn refahn yükseltmek için Türkiye’nin hzl büyümek
zorunda olduunu belirterek, “Bu nedenle
yüzde 11’lik büyüme sevindiricidir. Ancak, hzl büyümenin beraberinde getirdii
yüksek cari ilemler aç da bir sürdürülebilirlik riski oluturmaktadr. Bu nedenle
cari ilemler açndaki art frenlemek
gerekir. Ekonomi yönetiminin ald tedbirlerin yln geri kalan bölümünde etkilerini göstermesini bekliyoruz. Ancak biz,
cari ilemler açnn azaltlmas için ekonomik büyümeden feragat etmek yerine
cari ilemler açn azaltacak yapsal destek ve tedbirlerin alnmas ve ekonomik
politikalarn buna göre belirlenmesi gerektiini düünüyoruz” ifadelerini kulland.
Özdebir, daha önce Türkiye’de üretilen
ancak TL’deki deerlenme ve artan faktör
maliyetleri nedeniyle rakiplere kaptrlan
ara mallarnn yeniden Türkiye’de üretimini ve kullanmn özendirecek tedbirlerin alnmas gerektiini vurgulayarak öyle devam etti: “TL’nin deerindeki nispi
düü buna uygun bir ortam hazrlamtr.
Yerli kaynaklarmzdan da daha fazla yararlanmamz gerekir. Sadece demir-çelik
ithalatmzn 14 milyar dolar olduu düünülürse yerli kaynaklarmzdan yararlanmann önemi daha iyi takdir edilecektir.

Bu nedenle madencilik sektöründeki yüzde 10.9’luk büyümeyi çok önemsiyorum.
Madencilik sektörü, salanacak desteklerle üretimini daha da fazla artrabilecektir.
Dünyadaki düük faiz ortam, kendi kaynaklarmzdan daha fazla yararlanmak için
gerekli yeni yatrmlara uygun bir ortam
salamaktadr. Bu yatrmlarn da desteklenmesi ve özendirilmesi gerekir. Hükümet
birçok yeni proje açklamtr. Örnein,
bata Ankara’da olmak üzere Türkiye’de
birçok büyük hastane yaplacaktr. Bu hastanelerin tbbi cihaz ve malzemelerinde
ülkemizde üretilen ürünler tercih edilmelidir. Ankara metrosu ihalelerinin pazarlk
aamalarnda da en az yüzde 50 yerli katk
oran art mutlaka aranmaldr.”

stanbul irketleri, 2010’u
yüzde 21’lik kârla kapatt
stanbullu irketlerin 2010 kazançlar üzerinden
hesaplanan munzam aidat tahakkuku, bir önceki
seneye göre yüzde 21.32 artt.



stanbul Ticaret Odas’nn (TO) kaytlarna göre, stanbullu rmalar 2010’u
kârla kapatt. stanbul irketlerinin
kârllk oran 2010 ylnda da önemli bir
art gösterdi.
stanbullu irketlerin 2010 ticari kazançlar üzerinden verdii beyanlara göre hesaplanan munzam aidat tahakkuku, 2009’a
oranla yüzde 21.32 artarak, 77 milyon 453
bin 980 TL oldu. Geçen yl bu rakam 63
milyon 841 bin 455 TL seviyesinde gerçeklemiti.
TO verilerine göre 2010’da 166 bin
234 rma yl kârla kapatt. Kâr eden rma says bir önceki yla göre 11 bin artt.
2010 ylnda yaklak 90 bin TO üyesi ise
kazanç beyan etmedi. Yasaya göre kazanç
beyan etmeyen üyelerin dnda TO üyesi
kooperati er, yeni irketler, (ayr rmalar
olarak görünen) banka ubeleri de munzam

aidat ödemiyor.
TO Bakan Murat Yalçnta, rmalarn kârllk beyanlarndaki artn
stanbul’da ekonominin son derece salkl
olduunu ortaya koyduunu savundu. Yalçnta, “Rakamlar gösteriyor ki, stanbullu
rmalar kâr ediyor. Yani ilerini büyütüyorlar, daha çok üretip daha çok satyor ve
kâr ediyorlar. Bu memnuniyet verici bir
durum” dedi.
Bakan Yalçnta, stanbullu rmalarn sermaye büyüklüklerine göre munzam
aidat tahakkukunun da dengeli bir durumu ortaya koyduunu kaydetti. Yalçnta,
“2010 ylnda stanbul’daki kârllk art
orannn tüm sermaye gruplarnda hemen
hemen eit oranda gerçekletiini görüyoruz. Bin TL alt sermaye grubunda da, 1
milyon TL’nin üzerindeki sermayelerde de
birbirine yakn oranda kâr art var” dedi.
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Bakentin potansiyeli harekete geçiyor!
Ê Ankara Kalknma Ajans “2011 Yl Mali Destek


Programlar” balyor. Ankara’nn potansiyelini
harekete geçirecek, toplam bütçesi 20 milyon TL olan
programa bavurular 23 Haziran 2011 – 16 Eylül
2011 tarihleri arasnda yaplacak.

A

nkara Kalknma Ajans “2011 Yl
Mali Destek Programlar” Ankara
merkezindeki kurum ve kurululara
yönelik ilk bilgilendirme toplants ile tantld. Türkiye Barolar Birlii Ankara Litai Otel’de
gerçekletirilen toplantnn açlnda konuan
Ankara Kalknma Ajans Genel Sekreteri Doç.
Dr. Asm Balc, toplamda 20 milyon liray bulacak mali destekten Ankara’da faaliyet gösteren kamu kurum ve kurulular ile KOB’lerin
yan sra sivil toplum kurulularnn faydalanabileceini söyledi.
Bakentin turizm, biliim ve salk alanlarnda önemli potansiyele sahip olduunu vur-

Y

velisaritoprak@gmail.com

Veli SARITOPRAK

gulayan Balc, ajans bu alanlarda ‘can suyu’
niteliinde destek salayacann altn çizdi.
Mali destek program kapsamnda 20 milyon TL’nin yarsnn ‘yenilikçi uygulamalar’
balna dier payn da turizme ayrlacan
hatrlatan Balc, “Türkiye’de 42 uluslararas
akreditasyona sahip hastane bulunuyor. Bunun 8’i Ankara’dan. Almanya’da 5, Çin’de de
8 hastane uluslararas akreditasyona sahip. Bu
say, Ankara’nn Almanya ve Çin’in geneliyle
bir olduunun göstergesi.” dedi.
Bir turistin ortalama harcamasnn 5 bin
dolar bulduunu, salk turizmi için gelenlerin yapt harcamann ortalama 700 dolar

Yolsuzlukla
mücadele

olsuzluklar son yllarn çok
konuulan hatta üzerinden siyaset
yaplan konusu haline gelmitir.
Yazmza önce yolsuzluun tanm ile
balamann doru olacan düünüyorum.
Yolsuzluk; kamu erkinin kiisel çkarlar
amacyla kötüye kullanlmas demektir.
Konu kamu erkinin kötüye kullanlmas
olduuna göre, demek ki kötüye kullanma
suçunu ileyenlerde kamu görevlileridir.
Aslnda yolsuzluklarla usulsüzlükleri
birbirinden ayrmak gerekir. Usulsüzlükler
genellikle adi suçlar kapsamna girer. Fakat
yolsuzluklar organize suçlar kapsamnda
deerlendirilir. Yolsuzluun üç aya
vardr. Bunlar, siyasetçi, iadam ve
bürokrat ayadr. Bütün dünyada organize
yolsuzluk olay bu üçgende gerçekletirilir.
Basit bir yaklamla yolsuzluklar önlemek
için, çalnacak mallar sahipsiz bir ekilde
orta yerde brakmamak gerekir diye
düünebiliriz. Zira siz havuçlar orta yerde
bekçisiz brakrsanz, doal olarak tavanlar
etrafnda dolanmaya balar.
Dünya saydamlk aratrmalar konusunda
çalan bir kurulu Türkiye’de bir anket
yapmtr. Ankette yolsuzluklara kar
msnz diye sorulmu, alnan cevapta
deneklerin %90’nn yolsuzluklara kar
olduu ortaya çkmtr. Ancak niçin kar
olduklar sorulduunda, neden onlar
yapyor da biz yapamyoruz diye kar
çktklar örenilmitir. Bu durum toplumun
yolsuzluklara bak açs yönünden oldukça
tehlikeli bir gelimedir.
Yetkili yetkisiz bir çok insann bu konuda
fikir yürüttüünü görmemiz mümkündür.
Yolsuzluklar konusunda edebiyat yapanlara
gelin bu sorunlar temelinden çözecek
yasal tedbirleri alalm dediinizde çözüme
yaklamazlar. Eer bir sorunun çözümüne
katkda bulunmuyorsanz sonra o sorunun
bir parças haline gelirsiniz. Bu sebeple, bu
iin edebiyatn yapmak, yapanlara zevkli
gelebilir ama ülke açsndan yolsuzluk
yanls kültürün olumas bakmndan kötü
sonuçlara yol açabilir.
Yolsuzluklar konusunda yaplacak i,
sivrisinekleri öldürmektense batakl
kurutmak olmaldr. Öncelikle ekonominin

kayt altna alnmas zorunludur. Kayt
d ekonomide yaplan yolsuzluklarn
ortaya çkarlmas bile mümkün deildir.
Dier taraftan organize yolsuzluklar
önlemek için, kürsü dokunulmazl hariç
dokunulmazlklar kaldrlmal ve siyasetin
finansman effaflatrlmaldr. Bürokrat
atamalarnda liyakati ön plana çkaracak
bir sistem gelitirilmeli ve siyasetçinin
bürokrat atamalarndaki etkinlii ortadan
kaldrlmaldr. Kamu erki kullananlarn
mal bildirimleri ve bu konuda yaplan
denetimler halka açk olmaldr. Yasama
ve yürütme erkini kullananlarn yetkileriyle
uyumlu ücret almalarn salayacak
ücret sistemi gelitirilmelidir. Yolsuzlua
uygulanan cezalar ar ve caydrc olmal
bu konuda af kanunu çkartlmamaldr.
Hepimizin bildii gibi yolsuzlukla ilgili
suçlar zaman amna uratlarak failler
kurtarlmaya çallmaktadr. Yolsuzluklarla
ilgili davalarn çabuk sonuçlanmas
için ihtisas mahkemeleri kurulmaldr.
Kamu ihalelerinin hazrlanmas ve
sonuçlandrlmas effaf olmal, elektronik
ortamda izlenebilmelidir. 2531 sayl
kamu görevinden ayrldktan sonra
çallabilecek alanlar belirleyen Kanun
titizlikle uygulanmaldr. Kamu yönetiminde
denetim d kalan bütün alanlar, denetim
kapsamna alnmaldr. Mevzuatlardaki ticari
sr, bankaclk srr, askeri sr gibi konular
yeniden incelenerek “ulusal güvenlik
konular” hariç arkasna saklanlacak ya da
birilerini koruyacak engeller kaldrlmaldr.
te size Türkiye’de yolsuzluklar
konusunda yaplmayan ve yaplmas
gereken ileri bütün açkl ile anlatmaya
çaltm. Bu kadar yaplacak i alnacak
tedbir dururken biz hala bu iin edebiyat
ile urayorsak, kusura bakmayn ama bu
hamur daha çok su yer.
Çalnan sadece devlete ait mal deil,
çocuklarmzn geleceidir. Hiç olmazsa
anneler, babalar çocuklarmzn hatrna
kendimize gelelim ve yukarda anlattm
yasal düzenlemelerin yaplmasn, oy
vererek seçtiimiz vekillerden isteyelim.
Hem de öyle bir isteyelim ki ya yapsnlar,
ya yapsnlar.

civarnda olduunu dile getiren Balc, bu pastadan Ankara’nn da önemli pay alabileceini kaydetti. Ankara’daki 82 kongre salonuyla
Ankara’nn kongre turizmi konusunda da
önemli bir yerde olduunu söyledi. Ankara
Kalknma Ajans Genel Sekreteri Balc, turizm
alannda bu iki baln üzerinde durulmas ve
hareketlendirilmesi gerektiini vurgulad.

Program turizm ve yenilikçi
uygulamalar destekleyecek
‘Mali Destek Programlar’ndan Ankara ili
ve ilçelerinde faaliyet gösteren kamu kurum
kurulular ile KOB’lerin yan sra sivil toplum örgütleri de faydalanabilecek. Toplam
20 Milyon TL’lik mali destek programlar,
“Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi” ve “Yenilikçi Uygulamalar” balklar altnda uygulanacak. Her iki program
çerçevesinde 10’ar milyon TL’lik destek
kullandrlmas ile Ankara’da ‘Turizm’ ve
‘Yenilikçilik’ alanlarnda önemli projelerin
desteklenmesi hede eniyor.
‘Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek
Program’, Biliim ve salk teknolojileri alannda Ankara’nn bölgesel, ulusal ve
uluslararas ölçekte rekabet gücünü yükseltmeyi ve sürdürülebilir gelimeyi salamay
amaçlyor. Bu çerçevede, özellikle biliim
ve salk teknolojileri alanlarnda ürün, süreç, pazarlama ve organizasyona yönelik yenilikçi uygulamalar desteklenecek.
‘Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Program’, Ankara’nn
turizm altyapsnn gelitirilmesi, turizm faaliyetlerinin çeitlendirilmesi, ulusal ve ulus-

lararas alanda eriilebilir ve rekabet edebilir
bir turizm kenti haline gelmesini amaçlyor.
Bu amaca hizmet edecek etkin tantm çalmalar, hizmet kalitesinin yükseltilmesine ve
turizm faaliyetlerinin dört mevsime yaylmasna yönelik projeler program çerçevesinde
desteklenecek.
Programlara, KOB’ler, Kamu Kurum ve
Kurulular ile kar amac gütmeyen dier
kurum ve kurulular bavurabilecek. Salanacak destekler bavuran kuruluun yasal
statüsüne göre deien oranlarda e nansman gerektirecek. Ajans tarafndan verilecek destek miktar ise proje bana 40.000 ile
350.000 TL arasnda olacak. Projeler azami
12 ayda tamamlanacak.
Ankara’nn potansiyelini harekete geçirecek söz konusu iki mali destek program
kapsamnda proje hazrlamak isteyenler için
Ajans ayrca bilgilendirme ve proje hazrlama eitimleri düzenleyecek.Destek programlar ile ilgili detayl bilgi Ankara Kalknma Ajans resmi internet sitesi olan www.
ankaraka.org.tr adresinden edinilebilir.
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Özdebir’e Ostimli
sanayicilerden kutlama
Ostimli iadamlar, geçen ay OSBÜK Bakan seçilen Nurettin Özdebir’i,
makamnda ziyaret ederek kutladlar. ORSAD Bakan Özcan Ülgener
ziyaret srasnda yapt konumada, “Özdebir bakanlndaki OSBÜK’ün,
OSB’lerin sorunlarna etkin çözümler üreteceine inanyoruz” dedi.

O

stim ve vedik OSB sanayicilerinin
üye olduu ORSAD Yönetim
Kurul Bakan Özcan Ülgener
bakanlndaki bir heyet Haziran aynda yaplan seçimde OSBÜK Bakan olan Nurettin
Özdebir’e kutlama ziyaretinde bulundular.
Özdebir ORSAD mensuplar ile yapt
sohbette Ankara’nn tevikli bölgeler arasnda olmamasnn yatrmc kaybna neden
olduunu hatrlatarak, “Ankara’da 2023 ivmesinin oluabilmesi için sivil toplum kurulular, sanayici ve çalanlarn hep birlikte el
ele yapmas gereken çok ey var” dedi.
Ziyarete ORSAD Bakan Özcan Ülgener
ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Nedret
Yener, Veli Ir, Rakp Seyirt Mehmet Ali
Ik, Murat Göynük, Bilal Güne, Murat Tuncel, Kerem Kocaer de katld.
Özdebir’e yeni görevinde baar dilemek
için gerçekletirilen ziyarette, Ostim Sanayici adamlar ve Yöneticileri Dernei (ORSAD) Bakan Özcan Ülgener, Nurettin
Özdebir’in OSBÜK bakanl döneminde,

Türk sanayisi ve Organize Sanayi Bölgelerinin daha büyük baarlara ulamalarn temenni etti. Ankaral sanayicilerin sorunlar ve
beklentilerinin görüüldüü ziyarette Nurettin
Özdebir, “Ankaramz tevik bölgesi deil.
Yatrmc sanayici tevik bölgeleri varken
Ankara’ya gelmeyi ekonomik bulmuyor”
dedi. Ankara’nn yaam kalitesi olarak birinci, markalama olarak ikinci srada olduunu
ifade eden Özdebir, bundan sonra Ankara’ya
yaplmas gerekenler hakknda daha hzl ve
güçlü bir hareketle yol alnmas gerekliliini
vurgulad. Özdebir, Ankara’da 2023 ivmesinin oluabilmesi için sivil toplum kurulular, sanayici ve çalanlarn hep birlikte elele
yapmas gereken çok ey olduunu sözlerine
ekledi.
Özcan Ülgener de, bu balamda güçlü bir
sivil toplum kuruluu olan ORSAD’n sanayici ve Ankara için yaplacak tüm gelimelerde ASO ve OSBÜK ile birlikte olduunu dile
getirdi.

Bilim, teknoloji ve yenilik
politikalar uygulama plan
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu karar uyarnca
hazrlanan taslak plan 2011 – 2016 yllarn kapsyor.
Taslak planda insan kaynaklarnn gelitirilmesine
yönelik önemli stratejiler ortaya konuluyor.
ilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu karar çerçevesinde hazrlanan
“Bilim, Teknoloji ve Yenilik
Politikalar Uygulama” plan tasla ilgili
kurum ve kurulularn görüüne sunuldu.

B

oluturulmas,

Taslakta aratrma kültürünün, aratrmaclarn yetenek ve deneyimlerinin
gelitirilmesine yönelik olarak yaplacak çalmalara da ayrntl olarak yer
veriliyor. Taslakta bu hedefe ulamak
için de alnacak kararlar, uygulanacak
yöntemler öyle sralanyor: “Aratrma
yeteneinin gelitirilmesini tevik eden
mekanizmalarn tasarlanmas, doktora
sonras aratrma (post doc) uygulamasnn hayata geçirilmesi, disiplinler aras
çalma ve ibirliklerinin desteklenmesi
ve baarl genç aratrmaclara kendi
aratrma gruplarn kurmalarna yönelik
destek mekanizmalarnn gelitirilmesi.”

- Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini kendi
bünyesinde gerçekletirilen KOB’lerin
üniversite ve aratrma kurumlaryla ortak proje üretme kapasitesinin arttrlmas,

Taslakta yer alan “ulusal yenilik sistemi
içindeki KOB’lerin rolünün güçlendirilmesi” hede ile de daha çok KOB’nin
Ar-Ge ve yenilik yapanlar halkasna eklenmesi planlanyor. Bu hedefe ulamak
için yaplacak çalmalar da öyle sralanyor:
- Kendi bünyesinde Ar-Ge yetkinliine sahip KOB’lerin Ar-Ge ihtiyaçlarnn üniversite, kamu aratrma enstitüleri
ve özel sektör kurulularndan karlanmasnda kolaylatrc mekanizmalarn

OSTM Gazetesine ilk yazm yazmaya
koyulduumda gündem, scak yaz rehavetinin çok ötesinde haber deerinde olaylarla
dolu. Seçim sonras gündemi henüz taze
flalarla doluyken gündeme son fla haberler futboldan geldi.
Yaz aydr, tatil aydr. orman yangnlar ve
plaj scaklar, ramazan öncesi gda fiyatlar
gibi muhtemel haberlerin ötesine geçen
ekstra scak bir yaz yayoruz. Hastas çok
futbol ligleri tatil, spor sayfalar farazi transfer haberleri haricinde pek renksizken, gelen
haberler fla ama pek tatsz. Futbol zevkimize limon sktran cinsten tatsz. Yazma önceliim ekonomi olsa da bir yazy bazen iki
yakal gömlek gibi bir yakada ekonomi ile
dier yakaya iliklemeye baylyorum. Evet,
futbol ve ekonomi. Bu ülkede futbol ekonomiye her yönden dokunur.  adammz,
kadnmz, yöneticimiz, çalanmz çoluk
çocuk, futbolsuz yaanmaz. Takm kötüyse
moral kötü, moral kötüyse ilerin gidiatna
dokunacak insan motivasyonu da kötüdür.
Verim düer ya da artar takm yener ya da
yenilirse. Sektördür Futbol. Çok önemli

cuneytorkmez@tosyov.org.tr

Y

arn sabah dünyann hangi ülkesinde
uyanmak istediimi sorsalar hiç üphesiz Türkiye’yi seçerdim. Bu ülkenin
dinamizmi ve bunun gündemine yansmalarna sahip bir baka ülkenin var olduunu
sanmyorum. O yüzden bu memlekette
habercilik dahili meslekler kadar tercihi
önemli ve doal bir i olamaz.

- Ulusal yenilik sistemi içindeki
KOB’lerin rolünün güçlendirilmesi amacyla Ar-Ge ve yenilik yapan
KOB’lerin saysnn arttrlmas,

- KOB’lerin teknoloji yönetimi yeteneinin gelitirilmesi,
- Aratrma altyaplarnda KOB’lerin
ihtiyaçlar dikkate alnarak KOB’lerin
bu alt yaplar kullanmalarnn etkinletirilmesi.
Plan mevcut aratrma alt yaplarnn
sektörler aras çok ortakl aratrma ibirliklerine de olanak tanyacak ekilde ülke
öncelikleri dorultusunda etkin, verimli
ve sürdürülebilir ekilde kullanlmasn
salamay da amaçlyor. AB’ye katlm
öncesi mali yardm programlarndan
aratrma alt yaplarna nansman ayrlmas, üniversite sanayi ihtiyaçlarn ve
yerel özellikleri de dikkate alan tematik
olarak yaplanm aratrma merkezlerinin yaygnlatrlmas da plann hede eri
arasnda yer alyor.

meseleler haline getirip kazanmak adna her
yolu mübah görmemek, zorlamamak lazm.

Seçimler, siyasi tartmalar, yeni hükümet, yeni kabine, yeni yeni bakanlklar,
ekonomik çkarlarmz açsndan yakn
iliikler içerisinde olduumuz arap ülkeleGol sesi
rinde meydana gelen ve hala devam eden
gelimeler gündemde yerini koruyor. Bu
arada ekonomi açsndan güzel haberler
de var. Türkiye; ABD, Japonya, Almanya,
Rusya ve Brezilya’nn ardndan nüfusu 70
milyonun üzerinde olan ülkeler arasnda
Cüneyt ÖRKMEZ
kii ba gelirde 10 bin dolarn üzerinde 6.
ülke konumuna yükselmi. Baka gelimilik
göstergelerinde de böyle olsak keke . sizbir sektörüdür. Hem imalat hem de hizmet
yapmanz gerekir. O deerlerin bir insan
lik rakamlar uzun bir aradan sonra yeniden
yaamna özde maliyetlerini kendi açnzsektörüdür. Ürettii alnr satlr. Sunduklar
yüzde 9’la tek haneli rakamlara indi. Her
para verilir izlenir. Reklam boldur futbolun. dan çkarmanz belki de baz durumlar kar- iki gelimede de özel sektörün pay büyük.
Ürünü ise goldür, sporun çok ötesinde saha snda hesab hiç yapmadan üzerini çizmeniz ç pazarmzda önemli bir dinamizim var.
gerekebileceinizi bilmeniz gerekir. Bu futbol Bu dardan da çok iyi izlenebiliyor. Farkl
içi ve d faaliyetleri ile sevdals, taraftar
konusu bizde de bir çok ülkede de bir spor
çoktur futbolun.
sektörlerin yabanc temsilcileri ile yaptmz
faaliyetinin çok ötesinde bir anlam kazand. görümeler, onlardan duyduklarmzda bu
Önemli sanayici ve i adamlarmz içeriSosyal bir faaliyetin çok ötesinde, devasa
yönde.
sinde kulüp yöneticilii ile de adndan söz
ekonomik faaliyetlere dönütü. Yazl ve
ettiren önemli simalarmz var. Dünyann
Bata dediimiz gibi bu ülkede uyanmak
görsel medya açsndan kapsad alan uçuk
güzel. Akl olan sklmaz. Dinamizmi ve
onca ii arasnda bu futbola olan merak ve kaçk boyutlarda. Tartma programlar saonun üzerine yaplan yatrmlar ekonominin bahlar bulan cinsten. Yazar çizeri konuan potansiyel frsatlar ile giriimciye yeni frsatbir parças olarak görmek mi gerek? Baz
ne bol bir i oldu bu futbol. Rekabetin oldu- lar sunan böyle bir ülke için efor sarf etmek
iler vardr ki onlarn kar amac güden taraf- u her alanda kazanmak güzeldir. Rakiplerle spor yapmak gibi, futbol oynamak gibi zevklar dnda sosyal öncelikleri ön plandadr.
yar güzel sonuçlar, daha iyi hizmet ve ürün li olmal. Sanayicimiz, i adammz antreO ilere girerken bu önceliklerinizi göz ard
demektir. Her alanda baarl çabalar sonu- manl. Yeni hükümet ve istikrarl yönetimin
etmemeniz gerekir. Tpk salk sektörü gibi. cu kazanana sayg duymak gerekir. Hayatn yeni transferleri ile ekonomide yeni goller
atmak ve hak ederek kazanmak dileimiz
Salk sektörüne yatrm yaparken bir girdi
her aamasnda gol atmak kadar yemekte
olsun. Gol sesi duymak güzeldir.
var. Kaybetmek ya da kazanmay hayati
maliyeti gibi insani deerlerinizin hesabn
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Ankara Siteler organize sanayi bölgesi oluyor
Ankara Valisi Alaaddin
Yüksel, Bakent’te
mobilyaclarn arlkl
olarak bulunduu
sitelerle ilgili olarak,
“Amacmz, seçimlerden
sonra hükümetimizin de
desteini alarak siteleri,
ivedik ve Ostim gibi
olabiliyorsa, kooperatif
yaplanmasna veya
mobilyaclar ihtisas
organize sanayi
bölgesine çevirmek”
dedi.

V

ali Yüksel bakanlnda, Vali Yardmclar entürk Uzun, Mahmut
Yldrm, Mustafa Tapsz, Milli
Eitim Müdürü Kamil Aydoan, Ankara Kalknma Ajans Genel Sekreteri Asm
Balc, Ankara Mobilyaclar ve Lakeciler
Odas Bakan Hüseyin Taklac ve odaya
üye esnafn da katlmyla gerçekletirilen
toplantda, Siteler’in durumuyla ilgili görü
alveriinde bulunuldu. Yüksel toplantda
yapt konumada, uzun bir geçmii olan
siteler mobilyasnn hak ettii yerde olmadn belirterek, esnafn biraz daha gayretli
olmas gerektiini söyledi. Siteler esnafyla
Mart aynda da bir araya geldiklerini ve yaplmas gerekenleri görütüklerini anlatan
Yüksel, unlar kaydetti: “Bugün de aradan
geçen zamanda ne gibi çalmalar yaplm,
bunu görmeye geldik. Siteler’i slah etmek
sabr gerektiren bir i. Yaplan çalmalar
var ama esnafn biraz daha gayretli olmas
gerekiyor. Burada trak düzenlemesi yaplsa da çözüm yok. Vatanda gelip burada
nasl gezecek, siteler esnafnn da bir durum
muhakemesi yapmas gerekiyor. El ele tutuacaz. Birbirimizi destekleyeceiz. Biz
sitelere güveniyoruz, inanyoruz. Amacmz
Siteler’i organize sanayisine çevirmek”
Ankara Kalknma Ajans Genel sekreteri
Asm Balc da siteler esnafyla, akademisyenlerle bir araya gelerek bölgenin durumunu deerlendirdiklerini belirterek, Siteler’in
bir envanterinin çkarlmas için ODTÜ ile
birlikte bir çalma yapmay planladklarn, bölgenin bir fotorafn çekeceklerini ve
bundan sonra yaplacak çalmalarn buna

göre yaplacan bildirdi. Sektör temsilcilerinin ibirliine ihtiyaçlar olduunu anlatan
Balc, esnafn bölgeye bir tasarm merkezi
kurulmas yönünde istei olduunu anmsatarak, “Ama bunun sorunu çözmeyeceini
düünüyorum. Çünkü kaliye elaman sorunu var. Bir mobilya tasarm meslek lisesinin açlmas daha iyi olacaktr, tasarm
merkezinin de bu okulla birlikte yürütülmesi gerek” dedi.
Milli Eitim Müdürü Kamil Aydoan ise
mo bilya tasarm meslek lisesi açlabilmesi

için ellerinden gelen destei vermeye hazr
olduklarn dile getirerek, Altnda Belediyesinin de Karapürçek Mahallesi’nde okul
için kendilerine yaklak 12 dönüm arazi
verilebileceini söylediini kaydetti.
Vali Yüksel de okulun yaplabilmesi ve
ilerin daha da hzlandrabilmesi için Altnda Belediye Bakan Veysel Tiryaki’yle
görüeceini kaydetti. Ankara Mobilyaclar
ve Lakeciler Odas Bakan Hüseyin Taklac ise Siteler’de son dönemde yaplan çalmalarla ilgili bilgi verdi.

ASO hain saldry knad
Ankara Sanayi Odas, 14 Temmuz tarihinde
Diyarbakr Silvan’da 13 askerimizin ehit olduu
hain saldry iddetle knad.

A

nkara Sanayi Odas Bakan
Nurettin Özdebir saldryla
ilgili bir açklama yapt.

Özdebir’in açklamas öyle: “Diyarbakr Silvan’da meydana gelen hain saldr tüm milletimizi
derinden üzmütür. Bu hain
saldry iddetle knyoruz.
Bar ve kardelik projesinde yol alrken terörden nemalanan oluumlarn, terörü;
kardeliimizi bozmak ve pazarlk
arac olarak kullanmalarn iddetle

knyoruz. Milli birlik ve beraberliimizi zaafa uratmak amacyla
yaplan bu eylemlerle milletimizi yldramazlar. Türk milleti bu gibi provokasyonlarla inancn ve terörle
mücadele konusundaki azmini yitirmeyecektir. Bu hain
saldrda hayatn kaybeden
ehitlerimize Allah’tan rahmet, Türk Silahl Kuvvetlerimize, milletimize ve ailelerine
basal, yaral askerlerimize acil
ifalar diliyorum.”
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Türkiye’yi aydnlatmak
için çalyorlar
• 1989 ylndan beri OSTM’deki imalathanelerinde hizmet veren Burç
Aydnlatma, cadde ve sokak aydnlatmalar alannda yeni tasarmlara
imza atarak, daha aydnlk bir Türkiye için çalmaya devam ediyor.
bir durum deil, oysa led normal
aydnlatmaya göre daha maliyetli
bir sistem olmasna ramen, uzun
vadede salad tasarru a bu maliyeti tolore ediyor” dedi.

1

989
ylndan
beri
OSTM’deki imalathanelerinde hizmet veren Burç
Aydnlatma, cadde ve sokak aydnlatmalar alannda yeni tasarmlara imza atarak, daha aydnlk
bir Türkiye için çalmaya devam
ediyor.
Genellikle inaat projelerinin
son kalemi olarak ele alnan ve
günümüze kadar estetiine çok da
önem verilmeyen d aydnlatma
sektörü, hzla büyümeye ve önem
kazanmaya devam ediyor. Bu
önemin artmasnda d aydnlatma alannda hizmet veren rmalarn da etkisi büyük. 1989 ylnda
elektrik taahhüt ileri yapmak için
yola çkan Burç Aydnlatma rmas da, sektörde aydnlatma alannda gördüü boluu deerlendirerek bu alanda imalat yapmaya
balam.
Sektörle ilgili görütüümüz
Burç Aydnlatma rma ortaklarndan Burçin Büyükbingöl,
Türkiye’nin d aydnlatma alannda zayf ülkeler arasnda yer
aldn söyledi. Dünyadaki dier
ülkelerle açk alan aydnlatmas
anlamnda kyasladmz zaman
ülkemizin maalesef çok karanlk
bir ülke olarak göründüünü söyleyen Büyükbingöl, büyük ehirlerden uzaklatkça aydnlatmaya
verilen önemin daha da azaldn
belirtti. Bunun sebebinin aydnlatmann projelerde son kalem olarak tutulmas olduunu belirten
Büyükbingöl, “naatta son aamaya geliniyor ve müteahhitler de
o an ellerinde kalan parayla ne yapabilirlerse yapmaya çalyorlar.
Oysa bu i ayrca projelendirilmesi gereken önemli bir konu” dedi.
Tasarm anlamnda da açk alan
aydnlatmasnda çok geride kalndn söyleyen Büyükbingöl,

“Bu anlamda rmamz ‘butik’ bir
rma olarak tanmlyoruz. Bize
elinde tasarm kriyle gelenlerin
akllarndaki görüntüyü projelendirerek uygulayabiliyoruz. Daha
uzun süre kullanlabilecek, daha
estetik modeller üretmeye çalyoruz. Birçok belediyeyle ve yurt
dnda birçok rmayla görüüyoruz ve bu alanda büyük talep görüyoruz” eklinde konutu.
in tasarruf ksmnn da çok
önemli olduunu vurgulayan Büyükbingöl öyle konutu: “Aydnlatmaya çok daha ciddi yaklalarak, en batan belirli bir bütçe
ayrlmas gerekiyor. Çünkü aydnlatmay efektif kullandnzda
bundan kâr elde edebiliyorsunuz.
Yani iin bir de tasarruf ksm var.
Sonuçta sattmz armatürün kullanmyla gelecek elektrik faturas
bizi de balayan bir konu olduu
için, buna da çok özen gösteriyoruz. Zaten müterimiz içeri girdii
zaman ‘Ben hangi ürünü kullanrsam daha tasarru u olur?’ diye
sorar. Bu sebeple biz bu alana yönelik çalmalarmz da arttrdk.
Güne enerjisi ve led aydnlatma
alannda zibilite çalmalar ve
yatrmlar yapyoruz. Bu ekilde müterilerimize en efektif, en
tasarru u ve en uzun süre hangi
ürünü kullanabilecei konusunda
da kir veriyoruz.”

LED teknolojisi
sokaa çkyor
Son yllarn öne çkan konularndan Led teknolojisinin önemine de
deinen Büyükbingöl; “ç aydnlatmada senelerdir kullanlmakta olan
led aydnlatma, d aydnlatmaya
yeni yeni geçmeye balad. D aydnlatmada led kullanm daha maliyetli olduu için pek sk rastlanan

OSTM Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi içinde yer aldklarn da
belirten Büyükbingöl, henüz çok
yeni bir yaplanma olmasna ramen küme üyesi bir rma olmann
avantajlarn yaamaya baladklarn belirtti. Yurt içinden, yurt
dndan birçok rmay arlama
imkân bulduklarn da söyleyen
Büyükbingöl, OSTM’de olmann
kendileri için avantajn da öyle
özetledi; “Biz buradaki dier rmalarla birlikte üretiriz. OSTM
bizim imalat tarzmza çok uygun
bir bölge. Çünkü burada herkes
kazanyor. Buradaki imalatn asl
mant da odur. Ben burada bir i
yaparken, dökümü yandaki rmaya yaptryorum, demiri kardaki
rmadan alyorum vb. Herkes
birbirini tanr ve birlikte i yapar. Bu da en büyük avantajmzdr.”

Biliim Vadisi
Gebze’ye kurulacak

G

ebze Ticaret Odas (GTO) Bakan Nail Çiler, Gebze’ye kurulmas
kararlatrlan Biliim Vadisinin,
Gebze’nin deerine deer katacan
söyledi. GTO Bakan Çiler, 2023 yl
hedeerinin yakalanabilir ifade ederek,
“Cumhuriyetin 100.Ylnda 500 milyar dolar ihracat hedemiz var. thalat düürüp
ihracat canlandracaz” dedi.
Biliim sektörünün Gebze’ye kurulacak
olmas nedeniyle bölgenin daha çok
çekim alan olacan ifade eden Çiler,
“OSB’ler ve sanayicilerimiz 2023 hedefleri dorultusunda ellerini tan altna
koydular. Ben her yatrm yapan iadammza, sanayicimize sonsuz teekkürler
ediyorum. Memleketimizin kalknmas
için bu insanlarmzn saysnn artmasn
temenni ediyorum” diye konutu.

Kayseri’de isizler
i, iveren içi aryor

K

ayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde
rmalarn kaliye eleman bulmakta
sknt çektii bildirildi. Kayseri OSB
Yönetim Kurulu Bakan Ahmet Hasyüncü, yapt açklamada bölgede faaliyet
gösteren 102 rmada, kaynakç, mobilya döemecisi, terzi, montajc, presçi
ve tornac gibi 25 branta ve vasfsz i
kollarnda “elemanlar aranyor” ilanlar
bulunduunu belirtti.

EPDK güne
enerjisinde
düzenleme yapt

E

nerji Piyasas Düzenleme Kurulu,
(EPDK) 2013 ylna kadar sisteme
balanmas planlanan yaklak 2
milyar Euro’luk 600 Megavatlk güne
enerjisi elektrik üretim santrallerine
yönelik yerli ve yabanc yatrmclarn
bekledii düzenlemeyi sonuçlandrd.
Buna göre, güne enerjisine dayal her
tesis için yaplacak yatrm bavurusunun
kurulu gücü 50 Megavat geçemeyecek
ve bavurular en yakn trafo merkezine
yaplacak. Düzenleme Yenilenebilir Enerji
sektöründe yatrm yapmak isteyen sanayiciler tarafndan olumlu karland.
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OSTM firmalarna “ihracat
potansiyeli” aratrmas
• OSTM  ve naat Makineleri Kümesi (M) ve Çankaya Üniversitesi,
DTM destekli “M Kümesi Firmalarn Uluslararas Rekabet Güçlerinin
Arttrlmas” projesi kapsamnda gerçekletirdikleri ihtiyaç ve swot
analizi sonuçlarn rmalarla paylatlar.

O

STM  ve naat Makineleri
Kümelenmesi
(M), DTM tarafndan desteklenen M Kümesi
Firmalarn Uluslararas Rekabet
Güçlerinin Arttrlmas” projesi
kapsamnda çalmalarn sürdürüyor. M Küme Koordinatörü
Bülent Çil’in koordinatörlüünde
yürütülen çalmalar kapsamnda
39 rmayla birebir görümelerle
ihtiyaç ve swot analizi çalmalar gerçekletirildi. Firmalarn
ihracat potansiyellerini arttrmak
amacyla gerçekletirilen proje
çalmalarnda, rmalarn mevcut
durumlar ortaya koyularak, ihtiyaç tespitleri yapld.
OSTM yönetim binas toplant
salonunda gerçekletirilen bilgilendirme toplantsnda, Çankaya
Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Öretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Nilay Alüftekin,
rmalar üzerinde gerçekletirdikleri ihtiyaç ve swot analizi çalmalar hakknda bilgi verdi.
Proje kapsamnda  ve naat Makineleri alannda çalan
39 rmayla birebir görümeler
yaptklarn söyleyen Alüftekin,
rmalarn ihracat potansiyelleri
açsndan mevcut durumlarn ortaya koyduklarn belirtti. hracat
yapan rma saysnn azmsanamayacak boyutta olduunu ve
rmalarn genel olarak bu alanda
kendilerine güvendiklerini gördüklerini söyleyen Alüftekin, sadece istenen kaliteyi yakalamak
konusunda zaman zaman zorlandklarn dile getirdi. Alüftekin,
rmalarn kalite ve rekabet konusunda Avrupa pazarnda zorlandklar için yurt d pazar olarak
en çok Ortadou ile çaltn,
bugünlerde Ortadou’da yaanan
skntlarn da rmalar olumsuz
etkilediini sözlerine ekledi.
Alüftekin, rmalarn eitim ve
danmanlk konusundaki taleplerini de öyle özetleri: “Artk
rmalar sadece bilgi seviyelerini
arttracak eitimlere scak bakmyorlar. Sonuca yönelik danmanlk hizmeti istiyorlar, çünkü sürekli eitimler verilmi, danmanlk
çalmalar yaplm fakat sonuca
odaklanmadn düünüyorlar.
En çok istedikleri danmanlk
hizmeti, küme olarak yurt dnda
bir ortak maaza açlmas. Bütün

rmalarn ürünlerinin sergilendii, i balantlarnn yapld bir
maaza istiyorlar. D ticaret konusunda sknt yaadklar nokta
sözlemeler. Yani hukuki açdan
nasl bir sözleme yapmalyz, bu
sözlemelerde bir aksama olduunda nasl çözüm bulabiliriz gibi
konularda danmanlk hizmeti
istiyorlar.”
Alüftekin, aile irketi yapsnn
da gelime ve kurumsallama
konusunda çok önemli bir engel
tekil ettiini, genç kuan baz
yenilikler yapmak isteine karn,
eski kua ikna etmekte zorlandn belirtti.

Üniversiteye güven tam
Proje orta olarak çalmalara destek veren Çankaya
Üniversitesi’nin, bu tarz projeleri
bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüünü belirten Alüftekin,
2007 ylndan beri sanayiyle iç içe
çalmalar yaptklarn söyledi.
Hatta baz bölümlerin örencilerinin bitirme projesi olarak OSTM
rmalarnn sorunlarn çözümlerine yönelik çalmalar yaptn
dile getiren Alüftekin, üniversite – sanayi ibirliinin bölgesel
kalknmada çok önemli bir ayak
olduunu sözlerine ekledi. Alüftekin, rmalarn üniversiteye
bakn da öyle deerlendirdi:
“OSTM rmalar Çankaya Üniversitesinin kendileri için yapt

çalmalarn farknda. Hiçbir ücret
almadan, ayaklarna giderek bu
analiz çalmalarnn yaplmasn,
gerektiinde danmanlk hizmeti
verilmesini, örenci projeleriyle
sorunlarna çözümler aranmasn
çok önemsiyor. Yani üniversitemiz bu bölgede büyük bir güven
kazanm durumda.”
Alüftekin, rmalarn kümelenme çalmalarndan beklentilerini
de öyle dile getirdi: “Kümelenme
açsndan baktmzda da sonuçlarda dikkatimizi çeken konu ortak pazarlama anlaynn eksiklii oldu. Küme bir genel anlamyla
bir ortaklktr, ortak pazarlama,
ortak sat, ortak tedarik beklentisi
var. Kümelenme süreci henüz çok
yeni. Ortak baz çalmalar yaplp net sonuçlar elde edildiinde,
rmalarn kümelenme sürecine
daha scak bakacaklar kesin.”
M Küme Koordinatörü Bülent Çil, çalma srasnda rmalarn çok önemli ve özel bilgilerini kendileriyle paylatn, bu
sebeple rma baznda sonuçlarn
gizliliine kendilerinin de çok
önem verdiklerini söyledi. Çil, bu
sebeple sonuçlarn her rma için
ayr ayr düzenlendiini ve dosyalandn belirterek, toplant sonunda her rmaya çalma sonunda ortaya çkan rma analizlerini
imza karlnda teslim etti.

Binalarda enerji
kimlik belgesi
aranacak

E

nerji Verimlii Kanununun yürürlüe girmesiyle binalarn enerji
verimliliini gösteren “Enerji
Kimlik Bilgisi” ni almalarnn zorunlu
hale gelecei bildirildi. 5627 Sayl
Enerji Verimlii Kanunu ile yeni yaplacak binalarda Ocak 2011 tarihinden
itibaren “Enerji Kimlik Belgesi”nin
düzenlenmesi, mevcut binalar için
ise 2017 ylna kadar “Enerji Kimlik
Belgesi”ni almalar gerekiyor.

Dünyann en
küçük iitme cihaz
yapld

T

ürk rmas Ear Teknik, yarm
gram arlnda iitme cihaz üretti. Firma uzun bir Ar-Ge
çalmasnn ardndan ürettii, dünyann en küçük iitme cihaz unvanna
sahip ‘Earnet Nano2’yi önümüzdeki ay
piyasaya sürecek. Ear Teknik Yönetim
Kurulu Bakan Mehmet Emin Aaç,
cihazn estetie önem verenler için somut çözüm sunduunu ifade ederek,
“Cihazn ses kalitesi çok yüksek. Sesin
doal geliini saladk. Cihaz, ortama
göre kendini adapte ediyor, analiz
ediyor” dedi.

Türk Traktör “ISO
10002” kalite
belgesi ald

T

Yrd. Doç. Dr. Nilay Alüftekin

15

ürk Traktör’e, müteriye yönelik yenilikçi uygulamalar ve
kalite hizmet anla nedeniyle,
“ISO10002 Müteri Memnuniyeti Ve
Müteri ikayetlerinin Yönetimi Kalite
Belgesi” nin verildii bildirildi. Türk
Traktör ürünlerin, sistemlerin ve hizmetlerin güvenlik ve kalite açsndan
belgelendirilmesi konularnda uluslararas faaliyet gösteren TUV Rheinland
tarafndan verilen “Müteri Bavurularnn Ele Alnmas Süreci” ile ilgili ISO
10002 Müteri memnuniyeti ve müteri ikâyetlerinin yönetimi sertikasnn
sahibi oldu.
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Ülgener: Banka testere gibi olmal
OSTM Organize
Sanayi Bölgesi Sanayici
 Adam ve Yöneticileri
Dernei ve  Bankas
arasnda ibirlii
protokolü imzaland.
Törende konuan
Dernek Bakan Ülgener,
“Bankalar keser gibi hep
bana hep bana ilkesi ile
deil, testere gibi hem
sana, hem bana ilkesi ile
çalmal” dedi.

O

STM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici  Adam ve Yöneticileri Dernei (ORSAD) ve
 Bankas arasnda bölge KOB’lerine
kredi kullanmnda avantaj salayan
ibirlii protokolü imzaland.
Dernek yönetim merkezindeki törende protokole  Bankas A.. adna
Ticari Bankaclk Sat Ankara Merkez III. Bölge Müdürü Fuat Cildam,
ORSAD adna da Yönetim Kurulu

Bakan Özcan Ülgener imza att.
mza töreninde  Bankas A.. OSTM Ticari ube Müdürü Murat Hilmi
Kademolu, OSTM ubesi Müdürü
Stk Arslan, ORSAD Yönetim Kurulu Bakan Yardmcs Nedret Yener ve
yönetim kurulu üyeleri de hazr bulundular.
ORSAD Bakan Özcan Ülgener
burada yapt deerlendirmede, dernek olarak yerli bankalarla çalmay
her zaman tercih ettiklerini söyledi.
Ülgener, “Bir yanda KOB’ler, bir
yanda Türkiye  Bankas, biz ikisini
de Türkiye ekonomisinin temel talar
olarak görüyoruz. Bu iki önemli unsurun bir araya gelerek ibirlii yapmasnn çok faydal sonuçlar douracana
inanyoruz” dedi.
Ülgener, baz bankalarn çalma
prensiplerini de eletirerek bir benzetme yapt. Ülgener, “Bankalar keser
gibi hep bana, hep bana ilkesiyle deil,
testere gibi hem sana hem bana ilkesiyle çalmaldr. Yani ortak yaplan
ilerden hem sanayici hem de banka
kazanmaldr ki, uzun soluklu ticari bir
birliktelik kurulabilsin” diye konutu.
 Bankasn temsilen konuan
Fuat Cildam da  Bankas olarak

Emin AKCAOLU

emin.akcaoglu@ieu.edu.tr

E

limin altnda iki kitap var: lki
‘srail’in Ekonomik Mucizesinin
Öyküsü’ (Yazarlar: Dan Senor
ve Saul Singer, Yaync: Doan
Kitap). kincisi ‘Yaratc Snf Adres
Deitiriyor’ (Yazar: Richard Florida,
Yaync: MediaCat).
lk kitapta, çölün ortasnda ve
kendisini çevreleyen bütün
komularnn dümanlna ramen,
1948’de kurulan srail’in bu kadar
ksa zamanda nasl böylesine
rekabetçi teknoloji irketleri
yaratabildii aratrlyor. kinci
kitapta ise teknoloji ve yenilik üreten
ve kabaca dünya nüfusu içinde
150 milyon kiiden oluan “yaratc
snfn” bugüne kadar en çok tercih
ettii ülke olan Amerika Birleik
Devletleri’ni niçin eskisi kadar çekici
bulmad anlatlyor.
Her iki kitabn ortak noktas
“yaratclk” kavramna yaptklar
vurgu: srail ekonomi ve teknoloji
kulvarlarnda baaryla ilerliyor;
çünkü yaratcl, giriimcilii,
kendine güveni besleyen bir çevre
yaratabilmi durumda. Öte yandan,
ABD’ni bir süper güç hâline
getiren ynla sebep arasndaki
en önemlilerinden biri bu ülkenin
imdiye kadar dünyann her
yanndan en yetenekli, en çalkan ve
daha da önemlisi en yaratc insanlar
kendi topraklarna çekebilmi olmas.
imdi gelelim bu yaznn bandaki
soruya: Rekabet gücü nasl artar?
Bu soruyu hem her Türk firmas
hem de Türkiye’de ekonomi ile
ilikili alanlarda sorumluluk üstlenen

ORSAD’la imzaladklar protokolden
dolay memnun olduklarn ifade ederek dernek üyelerinin özel koullarla
taksit ödemeli ticari kredi ve yatrm
kredisi ürünlerinin yan sra, kur korumal (opsiyonlu) döviz kredisi, taksit
ödemeli fatural alveri kredisi, iyeri kredisi, ticari tat kredisi, teminat
mektubu ve ihracat destek paketi kapsamnda sunulan ihracat döviz kredi-

Rekabet gücü
nasl artar?

siyasetçiler, bürokratlar ve toplum
önderleri kendilerine sormak ve
cevaplamak zorundalar. Ve soruya
cevap aranrken andmz iki
kitaptaki “yaratclk” vurgusuna
da mutlaka yer vermeliler: Türkiye
yaratcla ne kadar önem
veriyor? Türkiye’de okullarda
ve üniversitelerde yaratclk (ve
giriimcilik) ne kadar önemseniyor?
Türkiye’de siyasetçiler ve bürokratlar
yaratcl özendiren veya yeerten
bir atmosfer yaratma gayreti
içindeler mi? Öyle iseler ne ölçüde
baarllar? Bu sorular uzayp gider...
Benzer sorular firmalar açsndan
cevaplanmak üzere de sorabiliriz.
imdi burada durup düünelim:
Çounlukla kurumlardan (örnein,
devlet kurumlar ya da firmalardan)
söz ederken bunlar sanki bamsz
canl organizmalarm gibi
konuuyoruz. Oysa kurumlar
insanlardan oluuyor ve her birinin
en tepesinde “sadece bir kii” var.
Belki o kiilerden biri de sizsiniz.
Büyük ihtimalle bir firmann üst
düzey yöneticisisiniz. O halde
lûtfen kendinize sorun: Yönetiyor
olduunuz firmada (kurumda)

yaratcl hâkikaten özendiriyor
musunuz? Kendinize kar dürüst
olun lûtfen! Eer cevabnz “hayr”
ise niçin?
Bu konu burada bitmez; daha
üzerinde konuulmas gereken ynla
yan olduu kukusuz. Fakat hemen,
bu konuyu Ostim Gazetesi’nde
daha önce yaynlanan yazlarmda
sözünü ettiim bir baka konuyla,
‘Türk firmalarnn yurt dnda yatrm
yapmas konusuyla’ ilikilendirmek
istiyorum. “Rekabet gücü nasl
artar” sorusunun kendisi, rakipleriniz
olduunu söylüyor. Rakipleriniz
varsa onlardan daha iyi olmak
zorundasnz. Yaptnz ii daha
iyi yapmak zorundasnz. Kendinizi
farkllatrmalsnz. Rakiplerinize
kyasla baz üstünlüklere sahip
olmalsnz. Üstelik konumunuzu
koruyabilmek adna sürekli
yenilenmeli, gelecek trendlerini
öngörebilmeli, bu trendlerin
gereklerine göre bir adm öne
geçebilmelisiniz. Bu istikamette
söylenebilecek ynla sözün içine
gizlenmi ve aslnda hepimizin
bildii, üstelik sürekli tekrarlan
“yenilik” (inovasyon) kavramna

leri, TL ihracat kredileri, kalite belgesi
kredisi, yurt d fuarlara katlm destei kredisi ürünlerinden yararlanabileceklerini ve elektronik çek tahsilat,
düzenli ödeme sistemi gibi nakit yönetimi ürünlerinin de protokol dahilinde
sunulduunu belirtti. Cildam, “ORSAD ile  Bankas arasndaki ibirliinin ilerleyen dönemlerde de artarak
sürmesini arzu ediyoruz” dedi.

geldik yine. Evet evet, eer rekabet
gücünüzü artrmak istiyorsanz yenilik
üretebilmelisiniz. Nasl peki? Tabii ki
yaratc insanlardan oluan bir firma
(ya da kurum) oluturarak... Çok
ama çok rekabetçi bir firma olmak
istiyorsanz eer, bir “yaratclk
mknats” yaratmalsnz. “Eee peki
d yatrm bunun neresinde” diye
soruyorsunuz imdi de deil mi?
Ne demi atalarmz: “lim Çin’de
bile olsa gidip alnz!” D yatrm
konusu ite tam burada: Yaratclk,
yenilikçilik, rekabetçilik nerede ise
gidip “alacaksnz”. Satn alacaksnz!
Paray bastrp alacaksnz. Firmaysa
firma, adamsa adam, çevreyse çevre.
Yaratc snf neredeyse siz de orada
olacaksnz. Akademik literatürde
buna “stratejik varlk arayan d
yatrmlar” deniyor.
Fakat, bununla da kalmayacaksnz:
Kendi firmanzn (kurumunuzun)
içine yaratcl yeerten bir
hava üfleyeceksiniz. Çevrenize
yaratc, bilgili ve giriimci insanlar
toplayacaksnz. “Gidip Çin’den
aldklarnz” hâkikaten kullanabilir
hâle gelmek için bunu yapmak
zorundasnz. Biliyorum bu iler
kolay deil. Kolay olsayd herkes
yapard zaten. Ama unutmayalm:
Refah üreten insann ta kendisi.
Hereyi insan yapyor. srail’de çölü
ormanlatran da insan, Türkiye’de
orman çölletiren de.
sterseniz, önce adn verdiim
kitaplar okuyun. Sonra? Sonras
gelecek aya...
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“Cari açn ilac üretim”
EBSO Yönetim Kurulu Bakan Ender Yorganclar, tehlike sinyali veren cari
açn ancak üretimle alabileceini söyledi. Yorganclar, “hracatmzdaki
durgunluk almaya çallrken ithalata olan bamllmz d ticaret açm
artrm ve yeniden ara mal üretiminin önemini ortaya çkarmtr” dedi.

E

BSO Yönetim Kurulu
Bakan
Yorganclar,
ekonomiyi deerlendirdi.
Yorganclar, 2010 ylnn OcakMays döneminde 45 milyar 174
milyon dolarlk ihracatn bu yl
ayn dönemde yüzde 20.1 artla 54 milyar 263 milyon dolara
yükseldiine dikkat çekti
Ege Bölgesi Sanayi Odas
Yönetim Kurulu Bakan Ender Yorganclar, cari açk sorununun, ithal edilen ara mallarn girdi tedarik stratejisiyle
Türkiye’de üretilmesi salanarak ortadan kalkabileceini savundu. talya ile Çin arasnda
Türkiye’den baka güçlü üretime sahip ülke bulunmadna
dikkat çeken Yorganclar, bu
konumun sürdürülebilmesi için
devletin sanayiciye dünyadaki
rakipleriyle eit olanaklar sunmasn istedi. Yorganclar, 2010
ylnn ilk 5 aylk döneminde
ihracatn ithalat karlama orannn yüzde 66.3’ten 55.4’e gerilediini belirtirken, ara mal ithalatndaki yükselie iaret etti.
2010 ylnn Ocak-Mays dönemindeki 49 milyar 428 milyon
dolarlk ara mal ithalatnn bu
yln ayn döneminde yüzde 41.3
artla 69 milyar 890 milyon dolara frladn söyleyen Yorganclar, “2010 ylndaki 131
milyar dolarlk ara mal ithalatnn 38.4 milyar dolan enerjiden
kaynaklanyor. hracatmzdaki
durgunluk almaya çallrken
ithalata olan bamllmz d
ticaret açn artrm ve yeniden ara mal üretiminin önemini
ortaya çkarmtr.” dedi.

Hammadde, Ar-Ge ve novasyon
Sunumunda sektörel örnekler de
veren Yorganclar, Avrupa’daki her
5 buzdolabndan birinin Türkiye’de
üretilmesiyle övünüldüünü, ancak
buzdolabnn hayati parças kompresörün ithal edildiini anlatt.
Yorganclar, ev tipi soutucularda
kullanlan kompresörlerin ana parçalarnn bakr ve demirden üretildiini, Çin’in geride kalan 5 ylda
bakr ve demir cevherlerinin bulunduu ülkelerdeki madencilik yatrmlarn artrdn örnek verdi.
EBSO Yönetim Kurulu Bakan
Yorganclar, 1990’h yllara kadar
Türkiye’nin ihracatnn yüzde 90’n
tarm ürünleri olutururken bugün
yüzde 90 sanayi ürünü ihraç eder
hale gelindiini vurgulad. Türk sanayicisinin verimlilii, maliyet kontrolünü örendiini, inovatif ürünlere
yöneldiini ifade eden Ender Yorganclar, ArGe desteklerinden yararlanmak için Ar-Ge bölümünde en az
50 eleman istihdam edilmesi artnn
gözden geçirilmesini, bu saynn
indirilmesini istediklerini bildirdi.
Türkiye’nin bulunduu corafyada
önemli bir konuma geldiini anlatan
Yorganclar, öyle konutu:
“Dünyann yaad krizlerden
sonra büyümede önemli bir noktaya geldik. Sanayide Avrupa’da bile
söz sahibiyiz. talya’dan Çin’e kadar
olan bölgede bizim kapasitemizde ve
kalitemizde üretim yapan kimse yok.
Enerji yatlarmz yükseliyor, döviz
kurlar artmyor, yine de 130 milyar
dolarlk ihracat gerçekletiriyoruz.
2023 yln beklemeden 500 milyar
dolarlk ihracat hedeni yakalayabiliriz. Ancak biz sanayiciler kul-

landmz enerji bata olmak üzere
üretim girdileri ve istihdam üzerindeki yükler açsndan yurt dndaki
rakiplerimizle eit artlarda üretim
yapabilmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte, yürütülecek politikalarda üretimin esas alnmas, beklenen
reformlarn bir an evvel çkarlmas
ve Türkiye’nin hede erine ulamas
yönünde admlar atlmas salanmaldr.”

Yabanc yatrm için gelsin
Ender Yorganclar, yabanc sermayenin dorudan yatrmlardan
elde ettii gelirin kar transferinin
2010 ylnda yeniden arta geçtiini, 2011 ylnn ilk 4 aynda yüzde
81’lik artla 1 milyar 829 milyon
dolara ulatn bildirdi

zmir’in rakamlar iyimser
Yorganclar, ekonomik durum
deerlendirmesi sunumunda zmir
için iyimser rakamlar ortaya koydu.
Enerji tüketiminde zmir Atatürk
Organize Sanayi Bölgesi’nde yln
ilk 5 aynda; aylk olarak 40 milyon
kw/h’den yüzde 8.9 artla 47 milyon kw/h’ye, Kemalpaa Organize
Sanayi Bölge si’nde ise 19 milyon
kw/h’den yüzde 9.2 artla 24 milyon
kw/h’ye yükselmesini örnek gösteren Ender Yorganclar, önümüzdeki
süreçte zmir’in büyük bir deiimin
içinde olacan, EXPO 2020 hedeyle birlikte kentsel dönüümü de
balatarak yatrm yaplmad ve
geri kald yönündeki söylemleri de
gündemden kaldracan sözlerine
ekledi.
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ATO, IDEF’i Ankara’ya istiyor
Ankara Ticaret Odas (ATO) Bakan Salih Bezci, savunma sanayiinde çok önemli bir yere sahip olan IDEF
Uluslararas Savunma Sanayii Fuarn yeniden Ankara’da yapmak istediklerini belirtti.

A

nkara Ticaret Odas (ATO)
Bakan Salih Bezci, savunma sanayiinde çok önemli
bir yere sahip olan IDEF Uluslararas Savunma Sanayii Fuarn yeniden
Ankara’da yapmak istediklerini belirtti.
ATO’dan yaplan açklamaya göre.
Bezci bakanlnda bir heyet, dünyann en büyük savunma ve havaclk
fuar olarak nitelendirilen ve bu yl
49’uncusu gerçekletirilen ‘Paris Air
Show’u ziyaret ederek incelemelerde
bulundu. Bezci, Paris’te düzenlenen
savunma ve havaclk fuarnn Ankara için örnek tekil ettiini ve ATO
heyeti olarak bu düünceyle fuar
gezdiklerini ve ncelemelerde bulunduklarn kaydetti. Kazan ilçe snrlar
çerisinde savunma ve havaclk sana-

yi kümelenme yatrmlar yaplacan hatrlatan Bezci, bu yatrmlarn tamamlanmasnn ardndan Ankara’nn
da ksa sürede bölgenin havaclk ve
savunma üssü olacan fade etti.
Ankara’nn 8 kez IDEF ATO Bakan Salih Bezci Uluslararas Savunma
Sanayi Fuarna ev sahiplii yaptn, 2009 ylndan bu yana da fuarn
stanbul’a tandn hatrlatan Bezci,
“Geçmite fuar alan yetersizlii nedeniyle dünyann en önemli fuarlarndan olan IDEF, stanbul’a tanmt.
Savunma sanayimizde çok önemli bir
yere sahip olan IDEF fuarn yeniden
Ankara’da yapmak istiyoruz. Ankara,
yeni yatrmlarla savunma ve havaclk sanayinin göz bebei olacaktr”
ifadesini kulland.

KalDer KOB’leri rekabete hazrlayacak
Ekonomik krizler
nedeniyle rekabet gücü
azalan KOB’lere bir
destek de KalDer’den
geldi. Ylsonuna kadar
Kayseri, Antalya, Konya,
Denizli ve Gaziantep’te
temsilcilik açacak
olan KalDer, KOB’leri
dünya ile rekabete
hazrlayacak..

S

on yllarda Türkiye’de ve dünyada yaanan ekonomik krizler
KOB’lerin rekabet gücünü azaltrken, küçük ve orta ölçekli iletmelere bir
destek de Türkiye Kalite Dernei’nden
(KlaDer) geldi. lki Kayseri’de olmak üzere yl sonuna kadar Antalya, Konya, Denizli ve Gaziantep’de temsilcilik açacak
olan KalDer, verilecek eitim ve ekipman
destei ile KOB’leri ulusal ve uluslar aras pazarda kalite odakl rekabete hazrlayacak. KalDer Yönetim Kurulu Bakan
Hamdi Doan, krizler ile birlikte rekabetin yerel düzeye indiine dikkat çekerek,
“Anadolu’daki KOB’lerimiz önce ulusal
sonra küresel düzeyde rekabete geçmek
zorunda. Artk kalite ve modern yönetim
rekabetin vazgeçilmez birer olgusu haline
geldi” dedi.

Küresel rekabet KOB’ler
arasnda da yaanyor
KalDer’in Kayseri Ticaret ve Sanayi
Odas’nn ev sahipliinde gerçekletirdii “Mükemmellik Platformu – Yerel
Kalknma ve Mükemmellik Yolculuu” toplantsnda KOB’lerin sorunlar
ve çözüm önerileri tartld. Toplantda konuan KalDer Yönetim Kurulu
Bakan Hamdi Doan, 2008 ylnda
yaanan küresel kriz sonrasnda, rekabetin sadece otomobil ve beyaz eya
gibi büyük sektörlerde deil KOB’ler
arasnda da yaanmaya baladna dikkate çekti. Bu süreçte KOB’lerin rekabet güçlerini yitirmeye baladklarn
vurgulayan Hamdi Doan, “KOB’ler
bugün dünyayla entegre olup küresel
pazarlara ulap mal satabiliyor. Ancak
kalite ve modern yönetim konusunda
sknt yayorlar. KalDer KOB’leri
Kalite Yönetimi’ne uygun bir model
ile modern bir yönetim yapsna kavu-

turarak, onlarn küresel rekabete hazr
hale gelmeleri için eitim ve ekipman
destei vererek yardmc olacak” diye
konutu.

uygulaycs. Anadolu’ya ve KOB’lere
bu yöndeki açlmlarmz devam edecek” dedi.

Be ilde temsilcilik açacak

Uluslararas rekabette
Türkiye 61’inci srada

lleri sanayi ve üniversite yaplanmasna göre belirlediklerini söyleyen
Hamdi Doan, Kayseri’den sonra Antalya, Konya, Denizli, Gaziantep’de yl
sonuna kadar toplam 5 KalDer temsilcilii açmay planladklarn belirtti.
“Artk bütün dünya bizim pazarmz ve
rakibimiz. Bunu frsata çevirmek bizim
elimizde” diyen Hamdi Doan, “Kurumsallamay ve sürdürülebilir baary salayan mükemmellik modeli bütün
dünyada uygulanan bir sistem. KalDer
bu yönetim modelinin Türkiye’deki tek

Hamdi Doan, Türkiye’nin 2023 ylnda 500 milyar dolarlk bir ihracat hedefi olduunu, ancak Birlemi Milletler
nsani Geliim Endeksi’nde 126. srada, Uluslar aras Rekabet Endeksi’nde
61. srada bulunduklarn ifade etti.
Hamdi Doan, “Bu tabloyu düzeltmemiz için önce iletmelerimizi düzeltmemiz lazm. Böylesi büyük hedeflere
ulaabilmemiz için, ekonomik ve sosyal göstergelerin elekten geçirilmesi
ve sorunlu olanlara öncelik verilmesi
gerekiyor” dedi.

Çankaya Üniversitesi
470 mezun verdi

Ç

ankana Üniversitesi 11. dönem
mezunlarn verdi. Üniversitenin
merkez kampüsünde mezuniyet
töreni düzenlendi. 470 örencinin
mezun olduu törene, Milli
Eitim Bakanl Müstear
Yardmcs Salih Çelik ve
AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan katld.
Sayg duruu ve stiklal
Mar ile balayan törende
açl konumalarn Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ziya Burhanettin Güvenç
ve Çankaya Üniversitesi Mütevelli
Heyeti bakan Stk Alp yapt. Prof. Dr.
Ziya Burhanettin Güvenç yapt açl

konumasnda, “Sahaya inmeyene diploma yok” slogann yineledi. Güvenç
sözlerine öyle devam etti: “Üniversiteler bilgiye tok ama onlarn
bölgesinde her çeit bilgiye
aç olan binlerce kurum
bulunmaktadr. Ksacas tok olan Üniversite,
aç olan kurumlara elini
uzatmak
zorundadr,
ite Çankaya Üniversitesi, bu anlay ve düünce ile duvarlarn ykt ve
Ankara’da bulunan organize
sanayi bölgelerine giderek, üretim
yapan ve bilgiye aç olan KOB’lere bilgisiyle destek oldu”
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“Bir dönüüm programna ihtiyaç var”
Türkiye hracatçlar
Meclisi’nin (TM)
18. Olaan Genel
Kurulu’nda konuan
Bakan Büyükeki,
Türkiye için ihracat ve
üretim odakl yeni bir
ekonomik dönüüm
programna ihtiyaç
olduunu söyledi.

T

ürkiye
hracatçlar
Meclisi’nin (TM) 18. Olaan Genel Kurulu, stanbul
D Ticaret Kompleksi Konferans
Salonu’nda gerçekletirildi. Genel
Kurula Babakan Recep Tayyip
Erdoan’n yan sra Cumhuriyet
Halk Partisi Lideri Kemal Klçdarolu, Babakan Yardmcs Cemil Çiçek, Devlet Bakanlar, Zafer
Çalayan, Eemen Ba, Hayati
Yazc, Tarm Bakan Mehdi Eker,
Adalet Bakan Ahmet Kahraman,
Ulatrma eski Bakan Binali Yldrm ile çok sayda milletvekili ve
bürokrat da katld.
Genel Kurulun açl konumasn yapan TM Bakan Mehmet
Büyükeki, Türkiye’yi dünyaya

tayan, rekabet gücü kazandran,
refah yaratan, ticaretle bar yayan
ihracatçlarn Türkiye’nin en kymetli hazineleri olduunu söyledi.
Büyükeki, Türkiye’nin büyük ihracat ailesi olarak 2023 hedeflerine
hazr olduklarn vurgulad.
Anadolu’da ihracat mayasnn
tutmasndan mutlu olduklarn ifade
eden Büyükeki, “Türkiye corafyasna çalnan ihracat mayas tuttu.
hracat yapmayan ilimiz kalmad. 1
milyar dolar ihracat yapan 14 ilimiz
oldu. Bu yln sonunda 16 il 1 milyar dolardan fazla ihracat yapacak.
Türkiye ihracat örendi” dedi. 2010

ylnda 250 bin kiilik istihdam art
sözü verdiklerini ve 310 bin istihdam salayarak sözlerini tuttuklarn kaydeden Büyükeki, 200 bin
yeni istihdam sözü de verdi.
Babakan Erdoan’a seslenen
Büyükeki, “imdi ekonomide ahlanma zamandr. Türkite için biz
hazrz. Bir dönüüm programna
ihtiyaç olduu açk. TM olarak
isteimiz ihracat ve üretim odakl
ekonomi politikalardr. Dülediimiz Türkiye ihracat ve ihracata dayal üretimi cazip klan ve desteklemek için özel uygulamalar yapan
bir Türkiye’dir” dedi.

Acilen bir dönüüm programna ihtiyaç olduunu da dile getiren Büyükeki, TM olarak istediklerinin
ihracat ve üretim odakl ekonomi
politikalar olduunu söyledi. Büyükeki, düledikleri ve hedefledikleri Türkiye’yi öyle anlatt: “Rekabet gücümüzü arttrc önlemlere
yönelme vakti geldi. Dülediimiz
Türkiye, ihracat ve ihracata dayal
üretimi cazip klan ve desteklemek
için özel uygulamalar yapan bir
Türkiye’dir. thalat azaltacak destek istiyoruz.”

Küresel sralamada bir basamak dütük

T

EPAV Küresel Kriz zleme
Grubu’nun küresel üretimin yüzde 91’ini ve küresel ticaretin ise
yaklak yüzde 87’sini gerçekletiren
45 ülkenin üretim ve ihracat açsndan
toparlanma performansna yönelik olarak gerçekletirdii izleme çalmalarnn ilk çeyrek sonuçlar yaymland.
Sonuçlarn deerlendirildii, TEPAV
Ekonomi Politikalar Analisti Sarp Kalkan ile TEPAV Aratrmacs Ayegül
Dinçça tarafnda hazrlanan “Büyüme
Rekoruna Ramen Üretimde Bir Basamak Geriledik” balkl not yaymland.
2010 yl sonu itibariyle yaplan analizde
Türkiye’nin, incelenen ülkeler arasnda
kriz öncesi üretim düzeyine göre üreti-

Ê TEPAV, 2011 ilk çeyrek sonuçlar incelendiinde


Türkiye’nin yüzde 11’lik büyüme performansna
ramen üretim düzeyinde bir basamak gerileyerek 45
ülke arasndaki sralamada 9’uncu sradan 10’uncu
sraya gerilediini açklad.
mini en fazla artran 9’uncu ülke olarak
belirlendii açklanan Not’ta, “2011
ilk çeyrek sonuçlar incelendiinde ise
Türkiye’nin yüzde 11’lik büyüme performansna ramen üretim düzeyinde
bir basamak gerileyerek 10’uncu srada
yer ald saptanmtr. Ancak, bu sonuçla bile Türkiye, Polonya ve srail’le

birlikte Avrupa ve Orta Dou’yu içine
alan geni corafyada en baarl ülkeler
arasnda yer almtr” denildi.

ç tüketime dayal büyüme
TEPAV’n çalmasnda, 45 ülkeyi
kapsayan deerlendirme sonuçlarna
göre, 2011’in ilk çeyrei itibariyle
üretim düzeyi açsndan 27 ülkenin,
ihracat düzeyi açsndan ise 21 ülkenin kriz öncesindeki üretim ve ihracat
miktarn at belirlendi.
Not’ta u ifadelere yer verildi:
“Türkiye, üretim düzeyi açsndan
kriz öncesi üretim düzeyinin yüzde
8.4 üzerine çkmtr. hracat ise halen kriz öncesi düzeyini yakalayamam, 2008’in ikinci çeyreindeki deerinin yüzde 92.5’ine ulaabilmitir.
Türkiye, ihracat performans açsndan 45 ülke arasnda 31’inci srada

yer alarak ihracat performans açsndan baz Avrupa ülkelerinin dahi
gerisinde kalmtr. Bir baka deyile
krizden toparlanma süreci Türkiye
açsndan iç tüketime dayal olarak
gerçeklemitir. Bu dönemde yüksek
büyümeyi ve ihracat artn salayabilen Çin, Hindistan gibi Dou Asya
ülkeleri ve bu ülkelere tedarik salayan Latin Amerika ülkeleri en baarl ülkeler olarak göze çarpmaktadr.
Bu dönemin en baarsz ülkeleri ise
halen borç kriziyle uraan Avrupa
ülkeleri ile Mart aynda yaanan depremden büyük zarar gören Japonya
olmutur. Avrupa ülkeleri arasnda ise
en iyi büyüme performansn Türkiye
göstermitir. Türkiye, krizde en çok
küçülen ülkelerden biri olmasna ramen toparlanma performans ile eski
üretim düzeyini yakalayarak krizden
etkilenmeyen Polonya’y bile geride
brakmtr.”
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Bu projeyle i kaygs sona eriyor
Ankara Sanayi Odas’nn igücü piyasasnn ihtiyacn
karlamak amacyla balatt Okul Sanayi Eitim Programna
(OSEP) 2011-2012 eitim dönemi, CNC, kaynak ve i makineleri
bölümlerine ön kaytlar balad.
OSTM OSEP Projesi
Bilgi ve Kayt:
OSTM Danmanlk ve
Eitim Merkezi
385 01 66
SNCAN OSEP Projesi
Bilgi ve Kayt:
Sincan OSB
Müdürlüü
267 00 00 / 126-127

2

007 – 2008 eitim döneminde
uygulanmaya balanan Okul
Sanayi Eitim Program
(OSEP) yeni eitim döneminde de
yoluna devam ediyor. OSTM’de
OSEP projesi kapsamnda gençlerimiz Makine Teknolojileri Alan
CNC Dalnda, Metal Teknolojileri Alan Kaynakçlk Dalnda
ve Motorlu Araçlar Teknolojisi
Alan  Makineleri Bakm Onarm Dalnda istihdam garantili,
uygulamal mesleki eitim alma
ansna kavumaya devam ediyorlar. kili mesleki eitim sistemi
kapsamnda, teorik eitimlerini
haftada iki gün Batkent Endüstri

Meslek Lisesi’nde, uygulama eitimlerini haftada üç gün OSTM
Danmanlk ve Eitim Merkezi
(ODEM) tarafndan yönlendirilen rmalarda alan örenciler, üç
yl sonunda rmalarnda istihdam
edilecekler.
Okulda teorik eitim, eitim
atölyelerinde uygulama eitimleri ve iletmelerde iba eitimler
eklinde sürdürülen program kapsamnda eitim gören örencilerin; kiisel geliim, i sal ve
güvenlii, ilk yardm vb. eitimlerle mesleki eitim süreçleri de
destekleniyor.
Proje kapsamnda eitim alan

örenciler iletmelere gittikleri
günler için aylk asgari ücretin
%30’u orannda maa alyorlar.
Örencilerin meslek risklerine
ve meslek hastalklarna kar sigortalar ise Milli Eitim Bakanl tarafndan yaplyor. Ayrca
örencilerin okul kyafetleri, yemek masra ar, krtasiye malzemeleri, eitim materyalleri gibi
ihtiyaçlar da OSTM OSB yönetimi tarafndan karlanyor.
Projede yer alan örencilerin
sosyal geliimlerini desteklemek içi de mesleki eitimlerine
ek olarak, sinema, tiyatro, gezi,
fuar organizasyonlar, hobi kurslar, futbol turnuvalar gibi spor
aktiviteleri de düzenleniyor. Ayrca baarl örencilere meslek
alanlarnda yurtd eitim imkanlar da sunuluyor.

ODEM’den AB projelerinde büyük baar
Ostim Danmanlk ve Eitim Merkezi koordinasyonunda OSTM
Kurumlar adna hazrlanan 4 adet AB Leonardo da Vinci Hareketlilik
Projesi Ulusal Ajans tarafndan kabul edildi.

Y

etkili makamlarla sözlemelerinin imzalanmasnn
ardndan uygulama çalmalarna balanacak projeler
kapsamnda çok sayda gencimiz
meslekleri ile ilgili ya da eitim
alm olduklar alanlarnda yurtdnda staj ve eitim alma imkan bulacak.
Projeler kapsamnda yer alacak gençlerimiz Almanya, Belçika ve ngiltere’de bir yandan
mesleklerinde kendilerini gelitirirken ayn zamanda gittikleri
ülkelerin dillerinde de yabanc
dil eitimi alma imkanna sahip
olacaklar. Ayrca söz konusu
projelerde yer alan katlmclarn eitim, konaklama, ulam
vb. tüm masra ar (vize ve pasaport masra ar hariç) proje kapsamnda karlanacak.
Projelerde yer alabilecek katlmclarn genel olarak;

\ Sürekli mesleki eitimin
önemini, projenin içeriini ve amaçlarn yeterince
özümsemi olmak ve bu
dorultuda hareket etmek,
\ Yurtdna çk engeli olmamak ve Ülkemizi temsil
edebilmek,
\ Takm çalmasna yatkn,
çözüm odakl olabilmek, dinamik ve sosyal bir yapya
sahi, insan ilikileri ve iletiim becerisi kuvvetli, deiik kültürel ve sosyal ortamlara uyum salayabilmek ve
kendini ifade edebilme yeteneine sahip olmak,
\ letiim için temel düzeyde
yabanc dil bilgisine sahip
olmak,
\ Kendini gelitirmeye ve örenmeye hevesli olmak,
\ gücü piyasasnda dezavantajl olmak,

niteliklerine sahip olmalar gerekmektedir.
Ayrca OSTM Vakf’nn da
ortak olduu Uluslararas Ticaret ve Genç Giriimciler isimli
AB Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi uygulamalar
da ODEM koordinasyonunda
devam ediyor. Bu proje ile de
gençlerimizin yurtdnda uluslar aras ticaret alannda eitim
almalar ve kendilerini gelitirerek mesleklerini icra edebilmeleri amaçlanyor.
OSTM’de Mesleki Eitim
alanlnda uygulanan projeler ile
ilgili detayl bilgi almak ve bu
projelerde yer alarak mesleinizde kendinizi gelitirmek istiyorsanz ODEM ile iletiime
geçebilirsiniz.

Siteler’e Tasarm
Meslek Lisesi
açlacak

A

nkara Valisi Alaaddin Yüksel’in ‘Mobilyann Bakenti’ Siteler’in Organize
Sanayi Bölgesi ilan edilme için ilk
adm atmasnn ardndan, bölgenin marka
gücünü artracak bir plann daha hayata
geçirilmek üzere olduu belirlendi. Buna
göre Babakan Tayyip Erdoan’n seçimlerden önce Siteler’e yaplmas talimatn
verdii Mobilya Ve Tasarm Meslek Lisesi
için Karapürçek’te arazi bulundu. Lise bu
alanda Türkiye’nin ilk ve tek meslek lisesi
olacak.

Enerji tasarrufu
zmir’den balyor

A

BD Enerji Bakanl tarafndan enerji
verimliliine yönelik yürütülen “Sfra
Yakn Bölge” Projesi, pilot uygulamann yapld zmir Atatürk Organize Sanayi
Bölgesi’nde (AOSB) düzenlenen basn
toplants ile tantld. Sanayi bölgelerinde
enerjinin verimli kullanlmasna yönelik
uygulanan ‘Sfra Yakn Bölge’ Projesinin
tantm toplantsnda bir araya gelen Yönetim Kurulu Bakan Hilmi Uurta ile ABD
Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone,
projenin enerji verimlilii ve tasarrufu konusunda baar salayacana inandklarn
bildirdiler.

Milli savunmada
yerli projeye öncelik

S

avunma sanayi ürünlerinin büyük çapta
Türkiye’de üretilmesi için çalmalar
yine hzla sürdürülecek. Bu kapsamda
tasarm tamamlanan ve testlerine balanan
milli piyade tüfeinin üretimine geçilecek.
Milli tank olan Altay’n konsept tasarm da
tamamland. lk defa modern bir tankn milli
olarak üretimi için bütün altyap hazr hale
getirildi. Deneme uçularna balanan Anka
isimli 10 bin metre irtifada uçabilen ve 24
saat havada kalabilen insansz hava aracnn
da seri üretimi gerçekletirilecek. Böylelikle
ABD ve srail’den sonra stratejik yeteneklere sahip insansz hava arac üreten üçüncü
ülke Türkiye olacak. Ayn ekilde ilk sava
helikopteri olan Atak’n da tüm yazlm ve
tasarmlar tamamland. Prototipin üretim
safhasna geçildi. 2013 sonu itibariyle
banda girmesi ve seri üretimin balamas
bekleniyor.

