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Ekonomimiz ihracat yoluyla büyüyecek
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Mayıs’ta yüzde 5.9 artan Sanayi Üretim Endeksi’nin ihracatın Türkiye
ekonomisinin lokomotifi olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Çağlayan, “Sanayi üretimindeki
yükseliş 2. çeyrek büyüme hızının da iyi geleceğini gösteriyor. İlk çeyrekte olduğu gibi 2. çeyrekte de ekonomimiz
net ihracat yoluyla büyüyecek” dedi.
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Ekonomi Bakanı
Zafer ÇAĞLAYAN

B

akan Çağlayan, Mayıs ayı Sanayi
Üretim Endeksi verilerini değerlendirdi. Sanayi üretiminin artacağına ekonominin öncü göstergelerinden ihracatçı birlikleri ihracat rakamları ve kesinleşmiş ihracat rakamlarını gösteren TUİK
verilerinin işaret ettiğini söyleyen Çağlayan,
sanayi üretiminin Mayıs 2012’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.9 oranında artmasının beklenen bir veri olduğunu belirtti.
Çağlayan, “Çünkü 2012 yılının ilk 5 ayında
ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 12.7 oranında arttı. Mayıs 2012’de
ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.3
oranında artış kaydedildi. Ocak-Mayıs ilk 5
aylık ihracat 61.1 milyara ulaştı. 2011 yılının aynı döneminde ihracatımız 54.2 milyar
dolardı” dedi.
Sanayi Üretim Endeksi’nin Mayıs ayında yüzde 5.9 oranında artmasının ihracatın
Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğuna işaret
eden Çağlayan, “2012 yılı birinci çeyrek
büyümeye katkısı net 4.5 puan olan ihracat,
Mayıs ayında da Sanayi üretiminin yüzde
5.9 oranında artmasına katkı sağladı. Mayıs
ayında ortaya çıkan Sanayi Üretim endeksi
şimdiye kadar ki en yüksek Mayıs ayı Sanayi üretimidir” ifadelerini kullandı.
Mayıs ayı sanayi üretim rakamlarının, 10
çeyrektir sürekli büyüyen Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesini devam
ettireceğinin işareti ve lokomotifin ihracat
olduğunu gösterdiğini söyleyen Çağlayan,
şunları kaydetti:
“Sanayi üretim endeksinin yüzde 5.9
oranında artması İhracatın Türkiye’nin
ekonomisinin lokomotifi olduğunu ve büyümeyi sırtladığını göstermektedir. İhracatın büyümeye olan net katkısı önümüzdeki
dönemlerde daha fazla olacaktır. İhracat,
sadece büyümenin, sanayi üretiminin değil,

Türkiye ekonomisindeki göstergelerin pek
çok ülkede yaşananların aksine olumlu seyrine devam ettiğine dikkat çeken Çağlayan,
“Türkiye ekonomisi Avrupa’daki ve Ortadoğu’daki krizlere rağmen istikrarlı büyümesini sürdürmektedir” dedi. Çağlayan, “5
aylık dış ticaret verisi açıklanmış toplam 15
ülke içinde Türkiye ihracat artış oranının en
yüksek olduğu ülkedir. İhracatımız son 28
aydır istikrarlı şekilde artmaktadır. İhracatımızda yaşanan bu gelişmeler Türkiye’nin
ekonomik göstergelerine de yansıyacaktır”
dedi.
Sanayi üretimindeki yükselişin 2. çeyrek
büyüme hızının da iyi geleceğini gösterdiğini söyleyen Çağlayan, ilk çeyrekte olduğu
gibi 2. çeyrekte de ekonominin net ihracat
yoluyla büyüyeceğini belirtti.

“Potansiyel büyümenin
üst seviyelere çıkmasını
hedefliyoruz”
Ekonomi Bakanlığı olarak uygulamaya
koydukları teşvik sistemi ve GİTES gibi politikalarla ekonominin önündeki arz yönlü
engelleri birer birer ortadan kaldırarak Türkiye ekonomisinin potansiyel büyümesinin
daha üst seviyelere ulaşmasını amaçladıklarını söyleyen Çağlayan, “Gelecek dönemde
de bu amaca hizmet edecek çok çeşitli politikaları gündeme getireceğiz. Böylelikle,
dünya ekonomilerinde yaşanmakta olan küresel çaptaki krizin bizim açımızdan bir fırsata dönüşmesini sağlamış olacağız” dedi.
Sanayi üretiminde meydana gelen sert
artışta sermaye malı imalatındaki yüzde
9.7’lik artışın temel etken olduğunun da görüldüğüne dikkat çeken Çağlayan, “Sermaye malı imalatına ek olarak, ara malı imalatının yıllık artış hızının da ivme kazanarak
yüzde 5’e ulaşması ikinci çeyrek yatırım
görünümü açısından önemlidir. Aramalı
imalatındaki görülen bu gelişmede yeni teşvik sisteminin daha da etkili olacağı beklenmektedir” ifadelerini kullandı.

2

TEMMUZ 2012

ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

Çalışanlar asgari ücretten
gösterilemeyecek
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’de özellikle özel sektörde çalışanların neredeyse
yarısının asgari ücret üzerinden gösterildiğini ve bunun böyle olmadığını herkesin bildiğini
belirterek, “Bu hususun köklü bir şekilde çözümüne yönelik adım atmamız lazım. Kayıt
dışılık sadece çalışanı Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye’ye bildirmemekle olmuyor. Kayıt
içinde görünüp de ciddi şekilde başka türlü uygulamalar var. Onun için biz çalışmalarımızı
bu alana da yoğunlaştıracağız” dedi.

M

aliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak-Haziran 2012
dönemi merkezi yönetim
bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisine
bakıldığında güven ve istikrar ortamı
sayesinde kriz sonrası ekonominin hızla büyüdüğünü gelişmekte ve gelişmiş
ülkelerde büyüme hızında yavaşlamalar
gözüktüğünü kaydetti.
Kriz sonrası kararlı bir şekilde uygulanan makro ekonomik politikalar ve mali
disiplin sayesinde Türkiye kamu mali
dengelerinde de kriz öncesi seviyeleri
çoktan yakaladığını belirten Şimşek,
“Bütçe açığı, kriz öncesi neredeyse sıfırlamıştık. Onda özelleştirmenin etkisi
çok büyük tabi. Kriz sonrası dönemde
hızlı bir şekilde tekrar kriz öncesi döneme gittik ve bu dönemde önemli bir
özelleştirme geliri de olmadı. Son yıllarda özelleştirme gelirlerindeki düşük
seyre rağmen bütçe açıklarında çok ciddi bir gerileme olmuştur” dedi.
Özel sektörde çalışanların
neredeyse yüzde 45-50’si asgari
ücret üzerinden gösteriliyor

Kayıt dışılıkla mücadeleye devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, Türkiye’de

özellikle özel sektörde çalışanların neredeyse yüzde 45-50’sinin asgari ücret
üzerinden gösterildiğini ve bunun böyle
olmadığının herkes tarafından bilindiğini kaydetti. Şimşek, “Bu hususun
köklü bir şekilde çözümüne yönelik
adım atmamız lazım. Kayıt dışılık sadece çalışanı Sosyal Güvenlik Kurumu
ve Maliye’ye bildirmemekle olmuyor.
Kayıt içinde görünüp de ciddi şekilde
başka türlü uygulamalar var. Onun için
biz çalışmalarımızı bu alana da yoğunlaştıracağız” dedi.
Özel tüketim yavaşladı

Maliye Bakanı, küresel ekonomideki
yavaşlama ve yumuşak inişi başarmak
üzere aldıkları tedbirlerin özel tüketimi
yavaşlattığını belirterek, bunun da vergi
gelirlerindeki artış hızını geçen seneye
göre düşürdüğünü kaydetti. Büyümenin
kompozisyonunun da çok etkili olduğunu belirten Şimşek, “Bakın bu yılın
ilk yarısında bütçe gelirleri geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 11 oranında
artarak 162.2 milyar TL olmuştur. Vergi gelirleri ise 6.9 miyar TL oranında
artarak 131.2 milyar TL oldu” dedi.
Şimşek, gelirlerdeki bu artış oranları-

info@dizaynmakina.com.tr

H

er şey kalitesi ile bir değerdir.
Ürünün kaliteli olması tercih nedenidir ve ancak kaliteli bir ürün
kabul görür. Soluduğumuz hava, içtiğimiz su, tüm yiyecek, içecek, giyecek ve
tüketilen ihtiyaç maddelerinin tamamının kaliteli olması arzu edilir.
Kalite; kullanıma uygunluk, şartlara
uygunluk ve tüketicinin ihtiyaçlarını
tam olarak karşılayan üretim sisteminin
özüdür.
Kalite; müşteri odaklı çalışmadır ve tüketiciyi koruma bilincinin temel taşıdır.
Kalite; kontrol edilmez, üretilir ve yönetilir.
1993 yılında Ostim’den on firma Milli
Prodüktivite Merkezince düzenlenen
Toplam Kalite Yönetimi seminerine
firmamız adına ben de katılmıştım. Bir
hafta boyunca, Toplam Kalite Yönetimi konusunda dünyadaki bu konunun
uzmanlarının görüşleri, kuralları, prosedürler, talimatlar, süreçler, standartlar
ve uygulama yöntemleri anlatıldı. Ben
de bu konuda bizim “Vefasız Torunlar“
olduğumuzu söyleyerek Ahilik teşkilatını
anlatmıştım.
1172-1262 yılları arasında yaşayan
Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran’ın
otuz iki çeşit mesleğin gelişmesine öncülük ettiğini, nihai amacının sanatı yay-

Maliye Bakanı
Mehmet ŞİMŞEK

nın geçen senenin aynı döneminde gözlemlenen yüzde 20.7’lik bütçe geliri ve
yüzde 24.4 vergi gelirleriyle kıyasladığında oldukça düşük olduğunu kaydetti.
Şimşek “Özellikle vergi gelirleri arasında KDV neredeyse yerinde saymıştır
nominal olarak. Bu da aslında ekonominin ne kadar yavaşladığını, özellikle
özel tüketimin ne kadar yavaşladığını
ortaya koymaktadır. Bütün bu olumsuz
gelişmelere rağmen 2012 yılının ilk 6
aylık döneminde vergi gelirlerinin faiz
hariç giderleri karşılama oranındaki istikrar devam etmiş ve söz konusu oran
yüzde 92 oranında gerçekleşmiştir”
diye konuştu.

Dilovası’na
yeni dev OSB
kurulacak

D

ilovası’nda, mevcut yerleşim merkezine yaklaşık 10
kilometre uzaklıkta, dağlık
alanda kurulan İstanbul Madeni Eşya
Sanatkarları (İMES) Organize Sanayi
Bölgesi (OSB), makine sanayicilerinin
toplanma merkezi oldu. Şu anda kurulan 50 fabrikanın bir bölümünün üretime geçtiği OSB’de 2014’e kadar yaklaşık 200 fabrika yer alacak ve en az
20 bin kişiye istihdam sağlanacak. Kocaeli Valisi Ercan Topaca da İMES’in
Türkiye’nin en modern ve gelişmiş
altyapıya sahip OSB olacağını söyledi.
Müteşebbis Heyet Başkanlığını Kocaeli Valisi Ercan Topaca’nın yaptığı
İMES OSB içinde, enerji sektörüyle
içice olan Galatasaray Kulübü Başkanı işadamı Ünal Aysal’ın yaklaşık 1
milyar dolarlık yatırımla yaptırmakta
olduğu Doğalgaz Çevrim Santrali de
bulunuyor. Vali Ercan Topaca, Aysal
ve İMES Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz ile birlikte hem bu tesiste,
hem OSB’nin genelinde incelemelerde bulundu. Topaca, “Türkiye’de öyle
tahmin ediyorum en güzeli bu OSB
olacak. Böyle bir tane daha var ama bu
sonradan yapılmış olanı ve her türlü
teknik donanıma sahip olan organize
sanayi bölgemiz” dedi.

nında çalışan bir personelle gizli olarak
anlaşıp kendi işyerine transfer ediyorsa,

Kalitenin gücü
tartışılmaz

Behzat ZEYDAN

mak, kaliteli ürün üretmek ve tüketicinin
haklarını korumak olduğunu, toplam
kalite yönetiminin içeriğinde olmayan;
iş ahlakı ve çalışma esaslarını içerdiğini,
ayrıca tüketiciyi aldatmaya yönelik yapılan üretimlerin tespit edilmesi durumunda, papucu dama atılmak, belli bir süre
işten uzaklaştırmak ve tekrarında ise
meslekten men etmek gibi caydırıcı katı
kuralların uygulandığı, yüksek ahlaklı,
işinin uzmanı, müşteri memnuniyetine
ve kaliteye odaklanmış işletmelerin
bulunduğu, sabit fiyat uygulamalı, özü
kardeşliğe ve insanlığa hitap eden bir
sistem kurduğunu anlatmıştım.
Ayrıca; Eşi Fatma Ana’nın kurduğu dünyanın ilk kadın teşkilatı olan
“Bacıyan’ı Rum” teşkilatını, bugünkü
adıyla “Anadolu Kadınlar Birliği” ni
destekleyerek sanatla birlikte kadın
haklarına saygı konusunda da ne kadar

hassas olduğunu gösteren ecdadımızın,
dedelerimizin unutulmaması gerektiğini
anlatmıştım.
Toplam Kalite Yönetiminde müşteri istekleri 4 ana başlık altında toplanmıştır.
1- Kaliteli ürün 2-Zamanında teslim 3Uygun fiyat 4-Teslimat sonrası garanti
Üretilen ürün istenen kalitede değilse
diğer konuların hiçbir önemi yoktur.
Kaliteli ürün, kaliteli insan tarafından
üretilir. İnsan kaliteli ve iş ahlakı ile donanımlı değilse aşağıda izah edeceğim
etik olmayan ve arzu edilmeyen durumlar ortaya çıkar.
Bir personel bir işverenin yanında
yıllarca çalışıp işi öğrenip kaliteli üretimler yaparken aynı işi yapan başka bir
işyerine küçük menfaatler karşılığında
gidebiliyorsa,
Bir işveren başka bir meslektaşının ya-

Çalışanlar küçük menfaatler için veya
bazı yıkıcı sendikaların kötü emellerine
alet olup çalıştıkları iş yerinde işi yavaşlatma eylemi yapıyor veya grev ilan
ediyorsa,
İşletmeleri kârlı işler yapan ve yüksek
kazanç elde eden işverenler, beraber
çalıştıkları ve kader birliği yaptıkları
çalışanların haklı isteklerini karşılamayıp
Lokavt ilan ediyorsa;
Ortada bir “Kaliteli İnsan” ihtiyacı
sorunu var demektir.
Bugün uyguladığımız Toplam Kalite
Yönetiminin yanına Ahilik Teşkilatının
temel kurallarını ve iş ahlakını monte
edebilirsek işte o zaman,
“Kalitenin Gücü Tartışılmaz”
– Önce kaliteli insan yetiştirmeliyiz.
– Çünkü: Her iş insan tarafından tasarlanıp yapılmaktadır.
– İnsan kaliteli ise her şey kalitelidir.
– Kaliteli insana “Adam gibi Adam”
denir.
– Ülkemizin “ADAM GİBİ ADAM”lara
şiddetle ihtiyacı vardır.
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Vizyon 2023 buluşması
Türkiye’de yatırım fırsatları ve kamu destekleri başlıklarında gerçekleştirilen Vizyon 2023 Kamu ve İş/
İnşaat Makinaları Sektör Buluşması, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün himayesinde, Türkiye
İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ve İstif Makinalari Distribütörleri ve İmalatçıları
Derneği’nin (İSDER) desteği ile Bilkent Otel’de gerçekleştirildi.

B

akan Ergün, burada yaptığı konuşmada, 2011 yılının ülke sanayisi için
oldukça kritik bir yıl olduğunu söyledi. Geçen yıl önemli sektörel strateji belgelerinin hayata geçirildiğini anlatan Ergün,
bunlardan ‘Makine Sektörü Strateji Belgesi
ve Eylem Planı’ ile ilgili izleme ve değerlendirme toplantılarını da gerçekleştirdiklerini
ifade etti.
Bakan Ergün, Haziran-Aralık dönemi boyunca eylemler nezdinde sağlanan gelişmeleri değerlendiren birinci uygulama izleme
ve değerlendirme raporunun yayımlandığını
belirterek, şunları kaydetti: “Bu eylemler
içerisinde iş makinelerinin tescili ve ruhsatlandırılması konusu da var. İş makinelerinin
tescili, ruhsatlandırılması konusunu sektör
açısından çok önemsiyoruz. Yeni makinelerin yanında, kullanımda olan diğer makinelere de benzer bir tescil sistemini kurarak
envanter tespiti yapacağız. Böylece nasıl her
arabanın bir ruhsatı varsa, iş makinelerinin
de bir ruhsatı olacak. Bu varlıkların bankalarda teminat olarak gösterilmesinin de yolu
açılacak ve finansmana erişim hususunda
büyük bir kolaylık sağlanmış olacak.”
Toplantıda ele alınacak hususların, sektör
ve ülke için önemli sonuçlar doğuracağına
inandığını belirten Ergün, bu tür toplantıları
bakanlık olarak çok önemsediklerini söyledi.
Bu etkinliklerde birçok sektördeki ihtiyaçların, yerli ürünlerle karşılanmasının mümkün olduğunu vurguladıklarını dile getirdi.
Ergün, şunları söyledi: “Eğer ki kalite, fiyat
veya satış sonrası hizmetler gibi konularda
önemli bir fark yoksa yabancı ürün kullanmayı hiçbir suretle izah etmek mümkün değildir. Ne yazık ki bizde bunun da ötesinde,
daha pahalı ve daha kalitesiz olduğu halde
sırf yabancı marka olduğu için bazı ürünlerin tercih edildiğini görebiliyoruz. Mesela
belediyelerimizin, hemen kendi sınırları içe-

Bakan Ergün İŞİM Kümesi standından detaylı bilgi aldı.
risinde, Türkiye’de üretilen otobüsler varken
gidip benzer otobüsleri dışarıdan ithal etmesinin bir izahı olabilir mi? Bunun bir izahı
yok. Bu kadar vurdumduymazlık, bu kadar
keyfilik olabilir mi? Bunun sektörü, ülke
ekonomisini, ülkenin geleceğini nasıl etkileyeceğini nasıl düşünmez bir kamu yöneticisi? Hepimizin bunu düşünmesi lazım.”

“Bu da hakikaten ayıp oluyor”
Yapılan çalışmalar sonucunda sektör içi
işbirliklerinin gözle görülür bir şekilde arttığına şahit olduklarını belirten Ergün, bunun çok önemli olduğunu söyledi. Önemli
bir ihale gerçekleştiğinde, yerli ürün tercih
edilmesi için bakanlık olarak gerekirse ilgili
belediye başkanını, valiyi veya kamu kuruluşunu arayarak bu hususa dikkati çektiklerini anlatan Ergün, ‘’Yüzde 15’e kadar
pahalı bile alsanız, size kimse ‘neden pahalı
aldınız’ demeyecek, yasa açık ama yüzde 15
daha ucuza verdiği halde almazsan aynı kalitedeki malı, bu da hakikaten ayıp oluyor.
İzah edilemez bir durumla karşı karşıya kalınıyor” dedi.

“Caterpillar, Türkiye’de
yatırım yapma konusunda
ciddi bir yaklaşım içinde”
Yeni Teşvik Sistemi ile makine sektörüne
ciddi teşvikler sağladıklarını anlatan Ergün,
bu sayede Türkiye’de çok daha nitelikli yatırımların yapılacağına, makine sektörünün de
bu yatırımlardan ciddi oranda pay alacağına
inandığını bildirdi. Bakan Ergün, Caterpillar
firmasının da Türkiye’de oldukça büyük bir
yatırım gerçekleştirme konusunda ciddi bir
yaklaşım içinde olduğunu belirterek, temmuz ayında firmanın başkanının Türkiye’ye
geleceğini ifade etti.
Üreticilere bazı tavsiyelerde de bulunan
Ergün, “Daha nitelikli yatırımlar yapın, daha
kaliteli üretim yapın, daha fazla katma değer oluşturacak hamleler yapın. Zira, kalite
eninde sonunda teveccüh görmekte ve hak
ettiği değeri bulmaktadır” dedi.

“İhracatımız 9 yılda 9 kat arttı”
İMDER Başkanı Cüneyt Divriş de derne-

ğin 2002 yılında 9 firmanın katılımıyla kurulduğunu söyledi. Derneğin hem ulusal hem
de uluslararası organizasyonlarda sektörü en
iyi şekilde temsil ettiğini belirten Divriş,
sektöre ilişkin de bilgiler verdi. Gelinen noktada 127 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan
Divriş, sektörün 9 yıl önce 126 milyon dolarlık makine ihracatı yaparken, 9 yılda bu
ihracatı 9 kat artırarak 1,3 milyar dolar seviyesine ulaştırdığını ifade etti. Söz konusu
dönemde ithalatın ise 9 yılda 7 kat arttığını
ve böylelikle ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 36’dan yüzde 51’e yükseldiğini
belirten Divriş, Türkiye’nin 2023 yılı için
belirlediği hedeflere gidilirken yapılacak çalışmalarda iş makinelerine daha fazla ihtiyaç
olduğunu söyledi.

“Önümüzde 100 milyar dolar
gibi önemli bir ihracat hedefi var”
İSDER Başkanı Rızanur Meral de makine
sektörünün geçmişe kıyasla günümüzde çok
iyi noktalara ulaştığını bildirdi. Bu gelinin
noktanın kendilerini mutlu ettiğini, ancak
önlerinde 100 milyar dolar gibi önemli bir
ihracat hedeflerinin olduğunu vurgulayan
Meral, bunun için kendilerine bugüne kadar
verilen desteğin bundan sonra da sürdürülmesini istedi.

İŞİM Kümesi standına büyük ilgi
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümesi’de
(İŞİM) açtığı stantla etkinlikte yer aldı. İş ve
inşaat makineleri alanında çalışan küme üyesi 89 firmayı temsilen etkinliğe katılan İŞİM
Kümesi standını da ziyaret eden Bakan Ergün, OSTİM’de iş ve inşaat makineleri sektöründe yürütülen kümelenme çalışmalarını
dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Tıbbi Cihazlar Tasarımla Yeniden Hayat Buluyor…
E

ndüstriyel tasarımın, üretimde
yarattığı katma değeri OSTİM
Medikal Sanayi Kümelenmesi
firmalarına aktarmak amacı ile gerçekleştirilmekte olan Sağlık Teknolojileri
Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi Projesi’nin en önemli aşaması olan
endüstriyel tasarım süreci, sonuçlanan
hizmet alım ihalesi ile fiilen başlatıldı.
Ankara Kalkınma Ajansı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı katkısı
ile yürütülen ve 23 Aralık 2011 tarihinden bu yana 46 medikal ürün üreticisi
dahil edilerek sürdürülen projede; firmaların ürünleri arasından bilimsel veriler
ile değerlendirilerek seçilen 10 ürünün
katma değerinin yükseltilmesi amacı ile
endüstriyel tasarımları yapılacak.
Yapılan ihale sonucunda ikişerli gruplar

şeklinde ayrılan ürünler, Daybelge Design, Designnobis, Robust, Futerodesign
ve Otto312 tasarım firmaları tarafından
çalışılarak yeni tasarımlarına kavuşacak.
Proje sonunda yapılacak olan lansman
toplantısında tasarlanmış 10 ürün sergilenerek kamunun dikkatine sunulacaktır.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesinin
potansiyel endüstriyel tasarım ihtiyacı
gözetilerek kurulması planlanan “OSTİM Endüstriyel Tasarım Merkezi” proje
ardından hayat bularak, sadece tasarım
hizmeti değil aynı zamanda mühendislik
desteği ve model, prototip atölyesi ile de
üreticiye geniş imkanlar sağlaması planlanıyor. Üreticiye yönelik imkânlar ile
sınırlı kalmayacak olan merkez, endüstriyel tasarımcıya doğrudan iş olanakları
yaratacak.
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OSBÜK 10. Olağan Genel Kurulu
OSBÜK 10. Olağan Genel Kurulu’na Bakanların
açıklamaları damga vurdu. Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız “Ülkemizdeki organize sanayi
bölgeleri Avrupa’nın en ucuz elektriğini ve doğalgazını
kullanıyor” derken, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nihat Ergün de OSB yönetiminin dikkatle yapılması
gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin 5 aylık enerji
ithalatı 24.4 milyar $
Türkiye’nin 2012 yılının ilk 5 ayında enerji ithalatı
faturası, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.2
artışla 24 milyar 381 milyon dolara ulaştı.

D

ış ticaret açığının geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde
18.9 azalışla 35 milyar 576
milyon dolar düzeyinde gerçekleştiği 2012 yılı Ocak-Mayıs döneminde,
Türkiye’nin enerji ithalatı yüzde 18.2
oranında artışla 24 milyar 381 milyon
doları aştı. Bu dönemde Türkiye’nin
enerji ithalatı faturası, dış ticaret açığının yüzde 68.5’ini oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)
verilerinden yapılan belirlemeye göre,
ihracatın yüzde 12.7 artışla 61 milyar
146 milyon dolara ulaştığı, ithalatın
ise yüzde 1.4 oranında azalarak 96
milyar 722 milyon dolara gerilediği
2012 yılının ilk 5 ayında, Türkiye 35
milyar 576 milyon dolar düzeyinde dış
ticaret açığı verdi. Dış ticaret açığının
en büyük kalemini enerji ithalatı oluşturdu. BOTAŞ’ın talebi üzerine 2011
yılında gizli veri adı altında toplanan

Türkiye’nin petrol, doğalgaz ve bitümenli taşkömürü ithalatı faturası yılın
ilk 5 ayında yüzde 19.1 artarak 16 milyar 86 milyon dolara ulaştı. (Gizleme
uygulanarak aynı fasıl altında tek bir
GTİP kodunda birleştirilen maddelere ait toplam değer, sınıflamalarda
ana grup toplamlarının kaybolmaması
amacıyla gizli veri olarak ayrı gruplandırıldı.) Buna 70.6 milyon dolarlık
elektrik enerjisi kalemi, 1 milyar 234.5
milyon dolar doğalgaz ve mamul gaz
kalemi, 6 milyar 347 milyon dolar petrol ve petrolden elde edilen ürün, 643
milyon dolar taş kömürü, kok kömürü,
briket kömürü kalemleri eklendiğinde,
Türkiye’nin enerji ithalatı faturası geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
18.2 oranında artarak 20 milyar 628
milyon dolardan 24 milyar 381 milyon
dolara yükseldi. Türkiye’nin yılın ilk 5
ayında verdiği dış ticaret açığının yüzde 68.5’ini enerji ithalatı oluşturdu.

sefikcaliskan@hotmail.com

D

ünya ekonomik olarak hızla
durgunluğa doğru gidiyor. Bölgemizde de siyasi gerilim sürekli
artıyor. Arap baharının uğradığı ülkelerden Tunus dışında istikrar sağlanabilmiş
değil. Dünyanın gelişmiş ülkeleri ABD,
AB, Japonya, Çin ve İngiltere hızla faiz
indiriyor. Faiz indirmekle kalmıyor parayı bollaştırıyor. Faizler gelişmiş ülkelerin tamamında negatif. Dünya likidite
tuzağına düşmüş durumda. Trilyonlarca
dolar borcu olan ülkeler nominal olarak
nerdeyse sıfır faiz öderken reel anlamda
faiz ödemedikleri gibi alacaklıların sermayeleri erimekte. Bol para politikası
devam edecek. Gelişmiş ülkelerdeki
ekonomi politikası üretiminde kısırlık en
aşağı beş ila on yıl daha devam edecek.
Dünya krizinin nedeni olan Çin’in para
politikası ve dünya gelir dağılımındaki
dengesizlik kolay çözülemez. Çin parasını kıymetlendirmeye yanaşmıyor.
Gelir dağılımının da düzeleceği yok gibi.
Zenginlerin elinden para ancak negatif
faizle alınabilmekte. Zenginlerin elinden para maktu olarak alınmadıkça ve
Çin’in para politikası değişmedikçe için-

O

rganize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 10. Olağan Genel
Kurulu, 1. Organize Sanayi Bölge
(OSB) Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurula, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin
Özdebir de katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız Genel Kurul’da yaptığı konuşmada,
organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin
gelişen yüzünün önemli bir parçası olduğunu belirterek, OSB’ler tarafından sanayicilerin bulundukları yerleri derli toplu
hale getirme çalışmalarının devam ettiğini
söyledi. Yıldız, “Öncelikle Bursa Organize
Sanayisi’nin girişimi oldu. ‘Bursa OSB’de
kömürle alakalı bin megavatlık bir yer isteriz’ dediler. OSBÜK de 3 bin megavat
civarında taleplerinin olduğunu belirtti.
Türkiye’de önümüzdeki yıla kadar 17-18
bin megavatlar civarında kömür santralini
ihale etmiş olacağız. Her zaman olduğu
gibi açık bir ihaleyle olacak” diye konuştu.
Organize sanayilerde şu anda elektriğin
22 Avrupa ülkesinden daha ucuza kullanıldığını belirten Yıldız, doğalgazın ise 27 ülkeden daha ucuza kullanıldığını ifade etti.
Yıldız, Rusya Federasyonu ile geçen hafta
toplantı yaptıklarını bildirerek, “Siz bunu
nasıl yapıyorsunuz, Avrupa’nın şu anda en
ucuz doğalgazını kullanıyorsunuz’ dediler.
Biz dünyanın gerçeklerinden kopamayız.
Şu anda ham petrolün fiyatı ortada, doğalgazın fiyatları ortada... İstikrarlı bir fiyat
arz etmiyor. Türkiye’nin dışındaki komşu
ülkelerin özellikle bölgesinde siyasi istikrarsızlıkların getirdiği sonuçları Türkiye
göğüsleme durumunda. Böyle bir gerçek
var. Bir gerçek daha var, organize sanayi

Faiz düşürülmeli

Şefik ÇALIŞKAN

de bulunduğumuz ekonomik atmosferin
değişmesi imkânsız.
Dünyada bütün bunlar olurken ülkemiz ekonomisi nasıl yönetilmekte? Bu
yıl dâhil son on yılda Kamu, 346 milyar
faizlere, 256 milyar dolar da sosyal
güvenlik açığı olmak üzere 602 milyar
dolar transfer gideri yaptı. Yani fakirden
alındı zengine ödendi. Oysa bir önceki on yılda bunun toplamı 261 milyar
dolardı. Son on yılda bu rakam nasıl
ödendi? Fakir fukara daha da fakirleştirilerek ve geleceğini ipotek ettirilerek bu
vergiler toplandı ve zenginlere aktarıldı.
Fakir fukara ve onların çalıştığı KOBİ’ler
tarihte görülmemiş bir borç yükünün
altına itildi. KOBİ’ler kar edemez hale

geldi. Fakir fukaraya ve KOBİ’lere “hadi
iyisiniz borçlanıyorsunuz ya” denilerek
gaz verildi. Son on yılda 360 milyar
dolar cari açık verildi. Yani garip gurabadan alındı dış zenginlere kaynak
aktarıldı. Bu nedenle garip gurabanın
işsizlik oranı on yılda % 10’dan aşağı
düşürülemedi. Onlara da mesleksizsiniz
diye bahane bulundu. Oysa bundan
önceki on yılda verilen toplam cari açık
17 milyar dolardı.
Dünyanın ekonomik atmosferi ülkemizde faiz oranlarının daha da düşmesini zorunlu kılmakta. Bugün için ülkemizde mevduat faiz oranları %3, kredi
faiz oranları da %5 civarında olmalı.
Hazinemiz ise %3 ile borçlanmalı. Borç

bölgeleri Avrupa’nın en ucuz elektrik fiyatlarından birini kullanıyor ve en ucuz doğalgazını kullanıyor” şeklinde konuştu.
Sanayicilerden en büyük beklentilerinin
enerji verimliliği ile alakalı yapılacak işler
olduğunu anlatan Yıldız, sanayicilerin önüne konan fizibiliteyi 7-8 yılda amorti etmesi
dolayısıyla sanayicilerin enerji verimliliği
ile alakalı bir yatırım yapmayı tercih edeceğini söyledi.

OSB’ler dikkatli yönetilmeli
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün
ise, organize sanayi bölgeleri için mevzuat
değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirterek,
“Zaman zaman tadilatlar yapıldı ama kapsamlı olarak gözden geçirilmeye ihtiyaç
var” dedi. Ergün, organize sanayi bölgelerinde kaçak yapılaşmalara OSB yönetiminin
izin vermemesi gerektiğine dikkat çekerek,
bir gıda tesisinin yanına mıcır tesisi kurulmasına izin vermemesi gerektiğini söyledi.
Ergün, “Bir organize sanayi bölgesinde arkadaşlar gıda tesisinin yanına mıcır tesisi
kurulması için izin vermişler. Olmaz arkadaşlar, bunu kime izah edebilirsiniz. Bu dikkatsizliklerden kaçmak lazım, yoksa organize sanayi bölgeleri güvenilmeyen bir kurum
haline dönüşür” diye konuştu.
ASO Başkanı Özdebir de, “Sayın Enerji
Bakanımızdan OSB’lere lisanslı doğalgaz
dağıtım yetkilerinin verilmesini istiyoruz.
İmtiyaz sözleşmeleri sona eren ve yenilenecek olan dağıtım şirketlerine hiçbir hizmet
almadan taşıma bedeli artık ödeme istemiyoruz” dedi. Özdebir, BOTAŞ’ın bütün
OSB’lere OSB tarifesi üzerinden doğalgaz
tedarik güvencesi vermesinin sağlanması
gerektiğini ifade etti.
rasyoları bizden çok kötü olan Avro
bölgelerinin hala bizden ucuza borçlanmaları ve bizim hazinenin %8 ile borçlanması kabul edilir şey değildir. Hazinenin yıllık faiz ödemesi bu yıl 52 milyar
olarak planlandı. Bunun 15 milyar TL’yi
geçmemesi lazım.
Ülkemizde dünyanın ekonomi atmosferine uygun para ve maliye politikası
izlenmemektedir. Ülkemizin kabiliyetleri
ve dünya ekonomisinin içinde bulunduğu atmosfer dikkate alındığında işsizliğimizin %5, faizlerin %3’ü geçmemesi
gerekir. Cari açık vermeden büyümenin
artması, büyümeden taviz vermeden
cari açığın düşmesi gerekir. Büyümeden
taviz vererek, Cari açığı kontrol etmek
ekonomideki başarıların balon olduğunu
ifade eder. Dünyanın bu günkü koşulları
göz önüne alınmadan, ekonomiyi faizlerle yönlendireceğini zannetmek abesle
iştigaldir. Bu şekildeki politika 1950’den
beri uygulanan politikanın devamıdır
ve garip grabadan, KOBİ’den iç ve dış
zengine kaynak aktarmaktan başka anlam taşımaz.
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“Güneşi depolayıp
OSTİM “Enerji Yönetim
arabada kullanacağız”
Birimi” faaliyette
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün,
“Güneşten elde ettiğimiz enerjiyi, otomotiv sanayisinde
de kullanacağız. Enerjinin depolanması gibi alanlarda çok
ciddi çalışmalar var” dedi.

K

ocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev
sahipliğinde düzenlenen “TÜBİTAK
Formula G ve Hidromobil Yarışları”
İzmit Körfez Pisti’nde yapıldı. Bakan Ergün
de damalı bayrağı sallayarak yarışın startını
verdi. Ergün, yarışın başlamasının ardından,
güneş enerjisiyle çalışan bir arabaya bindi.
Ergün, arabayı bir süre sürerken, korumaların
peşinden koşması dikkat çekti. Ergün, ayrıca,
hidrojenle çalışan bir arabanın içine binerek,
yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Ergün, gazetecilerin “Güneş enerjisiyle çalışan arabaları yollarda görecek miyiz?”
sorusuna, “Kuşkusuz güneşten elde ettiğimiz
enerjiyi otomotiv sanayinde de kullanacağız.
Çünkü, enerjinin depolanması gibi alanlarda
çok ciddi çalışmalar var. Dün, TÜBİTAK’ta
nanoteknolojisi çalıştayı yaptık. Orada birçok
akademisyen, nanoteknolojinin aynı zamanda
enerji üretimi ve enerji depolanması konusun-

daki çalışmalara da değindi. Nanoteknolojideki gelişmelerle birlikte güneşten enerji elde
etmenin hızı daha da artacak. Aynı zamanda
çok daha küçük alanlarda çok büyük enerji depolanması da gündeme gelecek. Onun için bu
çalışmalar son derece önemli. Bunları yapan
zaten üniversitelerimiz, üniversitelerdeki genç
arkadaşlarımız” yanıtını verdi.
Teknolojinin gelişmesi açısından bu yarışların çok önemli olduğunu kaydeden Nihat
Ergün, “TÜBİTAK olarak bu yarışları destekliyoruz. Burada bir takım yarışması var. Bir pilot buraya oturuyor ama arka planda bir takımı
var. Onun teknik çalışmalarını, yazılım yapan,
optimizasyonu sağlayan, onun yolda enerjiyi
en verimli şekilde kullanmasını sağlayan bir
takım çalışması var. Bu da son derece önemli.
Onun için bu yarışlar, son derece önemli” şeklinde konuştu.

acinar@etik.com.tr

İ

nsanın ve teknolojinin tarihi üzerinde
düşündükçe, bu konuda söylenen ve
yazılanları okudukça çok yalın bir gerçekle karşılaşıyoruz: Taş devri insanı, yaşamını
sürdürebilmek için doğa ile mücadele etmek
zorunda kaldığında ilk aletlerini de tasarlayıp imal etmeye başladı. İlk aletleri yaparken
de taş (özellikle çakmak taşı), boynuz ve
kemikleri kullandı. Yani insanın ilk aletleri
onun savaş araç gereçleri oldu. İlk insan
hayatta kalabilmek için bunlara sahip olmak
zorunda olduğunu, kuşkusuz bir sürü de
bedel ödeyerek, fark etmiş olmalı.
Taş devri insanı geliştirdiği araçları başlangıçta avlanmak için kullanmış olsa da, aynı
insanın, giderek bu araçları ve bu araçları
yaparken geliştirdiği becerilerini avlanmanın
yanı sıra kabilesini korumak ve hatta düşman gibi gördüğü komşularına saldırmak
için de kullanmaya başladığı görülmekte.
Pek çok psikolog insanın saldırganlığının
onun doğal dürtülerinden biri olduğunu
söylüyor. Hatta başlıkta adını verdiğimiz
kitabın giriş bölümünde, birçok psikologun,
insanın saldırganlığının onun yaratıcı enerjisi
ile kopmaz bir şekilde bağlı olduğunu varsaydığı da iddia ediliyor.
İşte burada şöyle bir kritik soru gündeme geliyor: İnsan taş devrinde hayatta kalabilmek
için zorunlu olarak savaş aletleri yapmaya
başladığı için mi hep savaşarak geliyor,
yoksa saldırganlık onun doğal dürtülerinden
olduğu için mi silah yapmayı sürdürüyor?
Bu soru önemli, ancak tüm önemli temel
sorular gibi yanıtını vermek zor, hatta kimi-

OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, bünyesindeki
firmalara enerjiyi daha verimli kullanabilmeleri için neler
yapmaları gerektiği konusunda ücretsiz danışmanlık yapacak
“Enerji Yönetim Birimi”ni faaliyete geçirdi.

0

2.05.2007 tarih ve 26510 sayılı
resmi gazetede yayımlanan “Enerji
Verimliliği Kanunu”nun 7. Madde
ve (1)a1 fıkrası, Organize Sanayi Bölgelerinde, bölgedeki 1000 TEP/yıl’dan
daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere hizmet vermek üzere
enerji yönetim birimi kurulması zorunluluğu getiriyor.
OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, bahsi geçen kanunla kurulma
zorunluluğu getirilen enerji yönetim birimini faaliyete geçirdi. Makine Mühendisi Muhammed Ali Kılıçaslan yönetimindeki Enerji Yönetim Birimi makine,
elektrik, çevre mühendisleri ve teknikerlerden oluşuyor.
Birim, OSTİM bünyesindeki firmalarda elektrik enerji tüketim analizi, baca
gazı analizi, termal görüntüleme, noktasal sıcaklık ölçümleri, aydınlatma şiddeti ölçümü, debi ölçümleri gibi analizler
gerçekleştirerek; sera gazı emisyonunu

Savaşın Meyveleri ¹

Atilla ÇINAR
Makina Mühendisi
lerine göre olanaksız.
Oysa birçoğumuzun hoşuna gidecek şöyle bir yanıt vermek kolay: İnsan artık taş
devrinde yaşamıyor, doğayla savaşında da
başarılı olduğuna göre savaş araç gereci
üretmesi de gerekmiyor. Dünyada yüz
binlerce çocuk ve insan açlıktan ölürken,
silah üretimi için onca kaynak ayrılmasının
ne kadar anlamsız olduğu ortada.
Bu kadar akılcı, insancıl ve kolay gibi görünen çözüm neden uygulanmıyor ve neden
hiçbir zaman da uygulanmayacak gibi görünüyor. Silah tasarlayıp üretmenin ekonomisi, bu alanda yatırım yapmış ve yapmakta
olanların kazanma hırsı vb. nedenler de tek
başına durumu açıklamak için yeterli değil.
ABİS yayınlarından çıkan Savaşın Meyveleri
adlı kitap günümüz insanının ve onun geliştirdiği teknolojinin en önemli açmazlarından
biri gibi görünen bu konuyu ele almakta.
Kitap, silah üretiminin ve savaşların neden
hiç bitmeyecek gibi görünmesini, tüm eko-

nomik ve politik gerekçelerin ötesinde iki
basit gerekçeye dayandırmakta:
Bunlardan birincisi yukarıda da değinilen,
insanın saldırganlığının onun doğal bir yanı
olduğu gerçeği. İkincisi ise, insanın yaşamını
uzatarak sürdürmeyi çoğu zaman savaşlarda
öğrenebildiği iddiası.
İnsanın doğasında var olan saldırganlık zamanla ve insan evrildikçe mutlu sonla biter
mi bilemeyiz. Ancak savaş teknolojilerinin
baştan beri insana çok şey öğrettiği ve insan
öldürmek için kullanılan bu teknolojilerin
insanı yaşatmak için de kullanıldığı ortada.
Kitapta bu konuda çokça örnek olmakla
birlikte, en yalın ve en kolay anlaşılan örneği
verecek olursak, insan kılıç imal etmeyi bilmesiydi, insanı yaşatmak için ameliyatlarda
kullanılan bistüriyi ne zaman akıl edebilecekti acaba?
Ahlaki olarak silahı ve savaşı hiç kimsenin
istemediği, ama yaşamın bir gerçeği (ya da
gereği) olarak birçoğumuzun da bu alanın

azaltmayı, enerji maliyetlerini düşürmeyi, buna bağlı olarak üretim maliyetlerinin düşmesini, firmaların rekabet gücünün arttırılmasını hedefliyor.
Birim tarafından, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 1000 TEP’ten [1000
TEP (Ton Eşdeğer Petrol)=11.630.000
kwh/yıl’dır] daha az enerji tüketimi
bulunan endüstriyel işletmelere enerji
verimliliği etüt ölçümleri ve sosyal bilinçlendirme eğitimleri de verebilecek.
Enerji Yönetim Birimi uzmanları OSB
bünyesindeki sanayicilerle görüşerek
enerji verimliliği adına tesislerinde ne
yapılabileceği konusunda yardımcı olacaklar.
Tamamen ücretsiz olarak verilecek bu
danışmanlık hizmeti için OSTİM OSB
firmalarının OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü Enerji Yönetim Birimi’ne başvurmaları yeterli olacaktır.

içinde olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Dünyayı bir tarafa bırakalım, kendi küçük çalışma ve yaşama alanımız olan OSTİM’de bile
birçok firmamız çok da sevimli olmayan bu
sektör ile ilişkili. Hem savaş istemeyip hem
de bu alanda bulunmak açıklanması zor
bir durum, şarkıların diliyle ‘ne yaman bir
çelişki’. Ancak bu alan siyah ve beyaz kadar
net olmadığı için, belirgin olmayan doğruyu
aramak yerine, doğrunun ne olabileceği
üzerinde düşünmek daha önemli gibi geliyor. Savaşın Meyveleri kitabı ise düşünmek
isteyenler için iyi bir kaynak gibi görünüyor.
Bunları yazarken, Ankara’nın aynı lisesinden mezun olduğumuz ve çoğunluğumuzun
doktor veya mühendis olduğu arkadaşlarımla arada yaptığımız bir tartışmaya da
gönderme yapmayı istedim. Arada yapılan
bu tartışmanın ana konusu şudur: Tüm
doktorlar insanın uzun ve sağlıklı yaşaması
için çalışır. Oysa mühendislerin en azından
bazıları insanları daha kolay ve daha çabuk
öldürecek silahlar yapmak için çalışıyorlar.
İnsanlığın en önemli etik sorunlarından biri
olarak görünen bu tartışma hep sürecek
gibi…
¹ Savaşın Meyveleri
ABİS Yayınları, Haziran 2010
Yazarı: Michael White
Çeviri: Nilgün Güngör
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OSTİM OSB Genişletilmiş Genel Kurulu

OSTİM Paydaşlarıyla Buluştu
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Genişletilmiş Genel Kurul’u siyaset, kamu, üniversite, iş dünyası
ve sivil toplumdan yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan konuşmaların ortak
vurgu noktası “Yerli Üretim”di…

G

enel Kurul’a AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli, Sanayi ve Ticaret Eski
Bakanı Ali Coşkun, Ankara Valisi Alaattin Yüksel, SSM Müsteşarı Murad
Bayar, ASO Başkanı Nurettin Özdebir,
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ziya Burhanettin Güvenç, KOSGEB
Başkanı Mustafa Kaplan, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban,
AK Parti Milletvekili Abdullah Çalışkan, Yenimahalle Kaymakamı Meftun
Dallı, Eski OSTİM Başkanı Turan Çiğdem, ORSİAD Başkanı Özcan Ülgener,
OSİAD Başkanı Adnan Keskin katıldı.
Genel Kurul’un açılışında konuşan
OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı

Ostim OSB Başkanı
Orhan AYDIN

Orhan Aydın OSTİM yönetimi olarak,
işletmelerin bu bölgede yıllardır alışılagelmiş üretim tarzı ile gelişen dünya
üretim düzenine karşı rekabet edemeyeceklerini görerek bu konu üzerinde düşünmeye başladıklarını söyledi.
Aydın, “Bölge KOBİ’lerini nasıl daha
rekabetçi yapabilir ve bu rekabetçiliği
nasıl sürdürülebilir kılabiliriz diye düşündüğümüzde kümelenme modeline
ulaştık” diye konuştu. Şu an OSTİM’de
4 farklı konuda kümelenme çalışması
yürütüldüğünü belirten Aydın, kümelenme çalışmalarına dahil olan firmaların “iş birliği, güç birliği” inancına
dayanan bu modeli benimsediklerini
ve birçok farklı alanda da yapılan çalış-

maların çıktılarını aldıklarını söyledi.
Milli tank motoru, Ankaray ve Metro
araçları yedek parçalarının yerlileştirilmesi, Ankara metrosu ihale şartnamesine %51 yerli katkı şartının koyulması,
Sağlık Bakanlığı’nın OFFSET’i uygulamaya başlaması, yerli rüzgâr türbininin üretilmesi gibi birçok olumlu
gelişmenin kümelenme çalışmalarının
bir sonucu olduğunu söyleyen Aydın,
bu işbirliği sürdüğü sürece daha çok
önemli projelerin hayata geçeceğine
inandıklarını belirtti. Aydın şunları
söyledi; “Biz OSTİM OSB olarak biraz
üstümüze vazife olmayan işlere karışıyoruz ama başka türlü olmuyor, hep
beraber bir şeyler için çaba sarf etmek
zorundayız. Sonsuza kadar yabancı ülkelerin pazarı olarak kalamayız. Bunun
için kamu, üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları, sanayici el ele çalışmalı ve
üretmelidir.”
Aydın konuşmasının sonunda, OSTİM olarak yaptıkları çalışmalarda
yanlarında olan çözüm ortaklarına da
teşekkür ederek, OSTİM’in yaptığı
tüm çalışmalarda bu çözüm ortaklarının da büyük emekleri olduğunun altını çizdi.
ASO Başkanı Nurettin Özdebir de,
özellikle yine şehit haberleri aldığımız bu günlerde, terörü alt etmenin tek
yolunun güçlü bir Türkiye olduğunu,
güçlü Türkiye’yi yaratmanın tek yolunun da üretim olduğunu söyleyerek,
bu üretimde çok önemli bir paya sahip

olan OSTİM’e teşekkür etti. OSTİM
OSB’nin sadece işyerlerine mekan
sağlayıp altyapı hizmetlerini veren bir
kuruluş olmadığını söyleyen Özdebir;
“OSTİM yönetimi firmalarının işlerini
geliştirmek, ekmeklerini büyütmek, istihdamlarını arttırmak, yurt dışına taşımak için kafa yoran, üniversite – sanayi
işbirliğini hayata geçiren, proje üreten
bir yapıya sahiptir ve başarısının sırrı
da budur” diye konuştu.
“Ülke sorunlarına karşı OSTİM’le
aynı sorumluluk duygusuna sahibiz”

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ziya Burhanettin Güvenç’de, ülke
kalkınmasında üniversiteye düşen

Çankaya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ
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ASO Başkanı Nurettin Özdebir plaketini Ankara Valisi Alaaddin Yüksel’in elinden aldı.

görevlerden bahsetti. Güvenç; “Ülkemizde halen cari açık sorunu varsa, aç
çocuklar varsa, sokakta yaşayanlar varsa, aç yatan varsa bunlardan üniversite
sorumludur. Biz böyle bakıyoruz ve bu
sorumluluk anlayışında OSTİM’le aynı
noktadayız. OSTİM de milli olsun, cari
açık kapansı diye uğraşıyor, projeler
üretiyor. İşsizlik azalsın, üretim artsın,
refah seviyemiz yükselsin diyor. Bu sebeple biz OSTİM’le 6 yıldır çok önemli
çalışmalar yapıyoruz. Burada tohumlarını attığımız kümelenme çalışmaları
yeşerdi, filizlendi, tüm ülkeye örnek
olur hale geldi. Ayrıca öğrencilerimiz
için de adeta bir açık hava laboratuarı
oldu OSTİM. 6 yıldır öğrencilerimizin

nayiden büyük oranda faydalanmamız
lazım. Bizler Müsteşarlık olarak yan
sanayinin katılımını en üst seviyeye
çıkarmak için çalışıyoruz” diye konuştu. Yerli üreticide çok önemli bir
dinamizm olduğunu da söyleyen Bayar, “OSTİM sanayicisinde çok önemli
yetenekler var, yeni teknolojileri takip
eden ve çok iyi adapte olan bir sektör
oluşmuş durumda. Bizlere de doğal
olarak da bu güçten faydalanmak düşüyor” diye konuştu. OSTİM’de savunma
sanayine çalışan firma sayısının 100’ü
geçtiğini dile getiren Bayar, bu firmaların oluşturduğu Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA) ile de çok iyi
ilişkiler içinde olduklarını söyledi.
“OSTİM dünya üzerinde
çok önemli bir modeldir”

SSM Müsteşarı
Murad BAYAR

1’er yıllık dönem bitirme projelerini
OSTİM’li işletmelerin sorunlarıyla eşleştirdik. Mezun olmadan sanayinin
içinde çalışma imkanı buldular. Tüm
bunlar için asıl bizim OSTİM’e teşekkür etmemiz gerekir” diye konuştu.
Eski Sanayi Bakanlarından Ali Coşkun ise OSTİM’i, tamir bakımla başlayan, yedek parçayla gelişen ve bugün
kümelenmeye giden yolda önemli bir
örnek teşkil eden bir üretim üssü olarak
tanımladı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli ise sözlerine “OSTİM hem
bir marka hem de çok önemli bir modeldir” diyerek başladı. “OSTİM’de
bugüne kadar ortaya koyulan yaklaşımlar Türkiye için orijinal yaklaşımlardır”
diyen Gedikli, “Bizim asıl servetimiz
OSTİM’de ortaya konan bu yaklaşımlar ve yenilikçi vizyondur” diye konuştu. Gedikli şunları söyledi: “OSTİM
olarak içinde olmak istedikleri birçok
proje var, metro, raylı sistemler, hızlı
tren vb. Bizler de bütün bunların içinde OSTİM’in, yerli üreticinin olmasını

istiyoruz. Başbakanımız da bu noktada
yerli üreticiye çok destek veriyor. Tüm
toplantılarımızda bu konuları değerlendiriyoruz. OFFSET uygulamaları artık
çok yaygın olarak kullanılıyor. Ankara
Metrosu şartnamesinde gelinen nokta
da çok önemli. %51 oranında yerli katkı payının şartnamede yer alması hepimizi çok mutlu eden bir gelişmedir.”
OSTİM’in önemli bir model olduğuna da vurgu yapan Gedikli şöyle konuştu: “OSTİM dünya üzerinde çok
önemli bir modeldir. Bize komşu ve
çevre ülkeler başta olmak üzere sürekli
heyetler gelir. Bu heyetler Türkiye’nin
ülkelerine yatırım yapmasını istiyorlar.
Bu noktada çok talep var. Bizim de ilk
aklımıza gelen yer OSTİM oluyor. OSTİM çok önemli bir sanayi laboratuarıdır. OSTİM Ankara’nın dünyaya açılan
kapısıdır. Tüm ülkelerde ismi anılan bir
markadır. Bu model elimizdeyken neden ihraç etmeyelim. Tüm ülkelerde bu
tarz yapılar kurabiliriz.”

9

modelinin kabul edilmesi ve onun uygulamaya konulmasıdır. Bununla birlikte kaynakların rasyonel kullanımı,
kümeleşme anlayışının giderek gelişmesi ve sanayi çevre ilişkilerinin en
doğru biçimde gerçekleştirilmesi konularında da OSTİM ülkemizde örnek
teşkil eden bir uygulama niteliği kazanmıştır” dedi.
Ankara Sanayi Odası ve bütün müteşebbis sanayici ve işadamlarının
çalışmalarını yakından takip ettiğini
söyleyen Vali Yüksel “Ankara’da 11
tane organize sanayi bölgesi var. 6
tanesi dünyaya örnek olabilecek niteliktedir. Bunların parlayan yıldızı da
OSTİM’dir” dedi.
Genel Kurul’da konuşmaların ardından, OSTİM Yönetimi işbirliği içinde

“OSTİM rekabet yarışında
müthiş bir koşu ortaya koydu”

Ankara Valisi Alâaddin Yüksel de
konuşmasına “Ülkemiz ekonomisinde
ve üretiminde ortak aklın ve takım çalışması yapma kabiliyetinin emsalsiz
örneği olan OSTİM’in genişletilmiş
genel kurulunun yararlı ve başarılı geçmesini” dileyerek başladı. Bu tür buluşmaların genel itibarı ile nerelerden nerelere gelindiğini görebilmek açısından
önemli olduğunu belirten Vali Yüksel,
1967 yılında küçük bir sanayi sitesi biçiminde konuşlanan ve kooperatif yapılanması içerisinde müthiş bir mücadele
vererek dünyanın o acımasız rekabeti
karşısında müthiş bir koşu ortaya koymak suretiyle Türkiye ile yarışmaya,
bütün dünya ile birlikte koşmaya devam eden OSTİM’in örnek bir büyüme
gösterdiğini söyledi.
Vali Yüksel, “Küçük veya orta ölçekli sanayinin geliştirilmesi ve yeni
istihdam alanları açılması bağlamında
Cumhuriyet Türkiye’sinin yaptığı en
doğru işlerden birisi organize sanayi

AKP Genel Başkan Yardımcısı
Bülent GEDİKLİ

olduğu paydaşlarını plaketle onurlandırdı.
Genel Kurul’un öğleden sonraki bölümünde ise görev süresi dolan yönetim
ve denetim kurulu üyeleri 2 yıllığına
tekrar göreve getirildiler. Seçimde sonunda OSTİM OSB Yönetim ve Denetim Kurul’ları şu şekilde belirlendi:
Yönetim Kurulu: Orhan Aydın, Sıtkı Öztuna, Ahmet Mithat Ertuğ, Ufuk
Bayraktar, Yaşar Özelge
Denetim Kurulu: Behzat Zeydan ve
Süleyman Eser

“OSTİM sanayicisinde
çok önemli yetenekler var”

Savunma Sanayi Müsteşarı Murad
Bayar da, “Savunma sanayi için en
önemli hedef sektörün ihtiyaçlarının
yerli karşılanabilme oranının sürekli
arttırılmasıdır. Bunun için de yan sa-

Genel kurulda yapılan seçimle OSB yönetimi güven tazeledi.
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Yeni Türk Ticaret Kanunu
Yürürlüğe Girdi

Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi
Gazete’de yayımlandı. Kanun, geçen yıl kabul
edilen Türk Ticaret Kanunu’nda, uygulamada sorun
yaşanmaması için yapılan değişiklikleri kapsıyor.

T

ürk Ticaret Kanunu ile Türk
Ticaret Kanununun Yürürlüğü
ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kanun, geçen yıl kabul edilen Türk Ticaret Kanunu’nda, uygulamada sorun
yaşanmaması için yapılan değişiklikleri
kapsıyor. Uygulamaya konan kanunla
gelen belli başlı değişiklikler ise şöyle:
Asliye ticaret mahkemesi ile asliye
hukuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi
olacak, bu durumda göreve ilişkin usul
hükümleri uygulanacak. Asliye ticaret
mahkemesi bulunmayan yargı çevresindeki bir ticari davada görev kuralına
dayanılmamış olması, görevsizlik kararı verilmesini gerektirmeyecek. Asliye
hukuk mahkemesi, davaya devam edecek.

Tescil ve kayıt için gerçeğe
aykırı beyanda bulunanlar
2 bin TL idari para
cezasıyla cezalandırılacak
Ticaret sicili kayıt işlemlerinin elektronik ortamda yapılması için toplanması ve işlenmesi gerekli olan kişisel
veriler, kişisel verilerin korunması ve
bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin
mevzuata uygun bir şekilde korunacak.
Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma
sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil
müdürünün teklifi üzerine mahallin en
büyük mülki amiri tarafından bin Türk
Lirası idari para cezasıyla cezalandırılacak. Tescil ve kayıt için gerçeğe
aykırı beyanda bulunanlar, 2 bin Türk

Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorunda olacak.
Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal
durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulacak. İşletme faaliyetlerinin
oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmesi gerekecek.
Lirası idari para cezası verilecek. Tescil
edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin
görülebilecek bir yerine okunaklı bir
şekilde yazılacak. Tacirin işletmesiyle
ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil
numarası, ticaret unvanı, işletmesinin
merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen
internet sitesinin adresi de gösterilecek.
Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanacak. Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu
başkan ve üyelerinin adları ve soyadları
ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye
miktarı, limited şirketlerde müdürlerin
adları ve soyadları ile taahhüt edilen
ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirketlerde
yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı
yayımlanacak. 39 ilâ 45. veya 48. maddeleri ihlal edenler, 2 bin TL idari para
cezasıyla cezalandırılacak. 46. maddeyi
ihlal edenler veya 49. maddeye aykırı
olarak ticaret unvanını devredenlerle
devralan ve kullananlar, üç aydan iki
yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Her hesap dönemi için
elde edilen sonuçlar
açıkça görülebilecek
şekilde ortaya konulacak
Her tacir, ticari defterleri tutmak ve
defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari
işletmesinin iktisadi ve mali durumunu,
borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap
dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu

Kamu gözetimi, muhasebe ve
denetim standartları kurumu,
özel ve istisnai standartlar
koymaya yetkili olacak
Gerçek ve tüzel kişiler münferit ve
konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe
Standartlarına, kavramsal çerçevede
yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara
uymak ve bunları uygulamak zorunda
olacak. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu, değişik
işletme büyüklükleri, sektörler ve kar
amacı gütmeyen kuruluşlar için özel ve
istisnai standartlar koymaya ve farklı
düzenlemeler yapmaya yetkili bulunacak.

Gümrük ve ticaret bakanlığının
düzenleme ve denetleme yetkisi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu Kanunun ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerinin uygulamasıyla ilgili tebliğler yayımlamaya yetkilidir. Ticaret
sicili müdürlükleri ve şirketler bu tebliğlere uyacak. Ticaret şirketlerinin,
bu Kanun kapsamındaki işlemleri,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim
elemanları tarafından denetlenecek. Bu
denetimin ilkeleri ve usulü ile denetime
tabi işlemler Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek.
Diğer bakanlık, kurum, kurul ve kuruluşlar, ancak kendilerine kanunla tanınan yetkinin sınırları içinde kalmak

şartıyla ve öngörülen amaç, konu ve
şekle tabi olarak şirketlere ilişkin düzenlemeler yapabilecek. Kamu düzenine veya işletme konusuna aykırı işlemlerde veya bu yönde hazırlıklarda ya da
muvazaalı iş ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ticaret şirketleri hakkında,
özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, bu tür işlem, hazırlık veya
faaliyetlerin öğrenilmesinden itibaren
bir yıl içinde fesih davası açılabilecek.

Pay sahipleri, sermaye
taahhüdünden doğan
vadesi gelmiş borçlarını ifa
etmedikçe şirkete borçlanamaz
Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden
doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını
karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete
borçlanamayacak.

Şirketin borca batık durumda
olduğu şüphesi varsa yönetim
kurulu, ara bilanço çıkaracak
Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de
muhtemel satış fiyatları üzerinden bir
ara bilanço çıkartacak. Bu bilançodan
aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer
asliye ticaret mahkemesine bildirecek
ve şirketin iflasını isteyecek.
Pay sahibi olmayan yönetim kurulu
üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin
pay sahibi olmayan yakınları şirkete
nakit borçlanamayacak. Bu kişiler için
şirket kefalet, garanti ve teminat veremeyecek, sorumluluk yüklenemez,
bunların borçlarını devralamayacak.
Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar
için şirket alacaklıları bu kişileri, şir-
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ketin yükümlendirildiği tutarda şirket
borçları için doğrudan takip edebilecek.

Bir şirket kurmak vaadiyle
halka her türlü yoldan
çağrıda bulunarak para
toplanması yasak olacak
Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, bir şirket kurmak veya şirketin sermayesini artırmak
amacıyla yahut vaadiyle halka her türlü
yoldan çağrıda bulunularak para toplanması yasak olacak.
Şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu ve konsolide finansal tablolarını,
raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçi ve özel denetçiler; kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu
hareket ettikleri takdirde, hem şirkete
hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla
sorumlu olacak.

Denetime tabi olmayan
sermaye şirketleri internet sitesi
kurmak zorunda olmayacak
Denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili
tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli
bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorunda olacak. İnternet
sitesinde yayımlanacak içerikler, bu
Kanunda belli bir süre belirtilmiş ise
bu süre içinde, belirtilmemiş ise içeriğin dayandığı işlemin veya olgunun
gerçekleştiği tarihten, tescil veya ilana
bağlandığı durumlarda ise tescil veya
ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç
5 gün içinde, şirketin kuruluşundan
internet sitesi açılıncaya kadar geçen
sürede yayımlanması gereken içerikler
de bu sitenin açıldığı tarihte siteye konulacak. İnternet sitesiyle ilgili olarak

UZMAN GÖRÜŞÜ

Ticari Hayata Yeni Elbise:
Yeni Türk Ticaret ve Borçlar Kanunu
Şefik ÇALIŞKAN

Büyüyen şirketlere yükümlülüklerle
beraber teşvikler vermelidir. Küçük, yeni kurulan şirketlerde ise
yükümlülükleri azaltmalı ve teşvik
eni Türk Ticaret Kanunumuz etmelidir. Tüm şirketler eşit seviyede kabul edilerek yükümlülüklerin
1 Temmuz 2012 itibariyle
yürürlüğe girdi. Son dakika
aynı yapılması ağaçların gençken
yapılan değişikliklerle de biraz
kesilmesine benzer.
daha uygulanabilir hale geldi. DeDiğer eksiklik ise kanuna aykırı
ğişmeyen tek şey değişim. Her şey uygulamalarda hapis ve yüksek
değişir. Bu nedenle değişen teknik, para cezalarını ön planda tutmasımali, finansal, pazar karşısında ka- dır. Şirket kuranları ve yönetenleri
nunlarımızın da değişmesi gerekir. hapse atmak şirketi fiziken yok etGelişen olaylara karşı kanunlarımı- mektir. Mali cezaları yüksek tutmak
zı güncellemek iş ve ticaret hayatı- ise mali olarak şirketi yok eder.
mızda verimliliği arttıracaktır.
Şirket zaten onu kuran ve yöneten
Ticaret hukuku şirketlerimize
insanlarla ona koydukları sermakimlik veren, yapısını ve nasıl dav- yeden oluşur. Kanunu ceza odaklı
ranacağını belirleyen önemli bir
hale getirmek ülkemizde şirket
yasa. Çıkan yasanın şirketlerimizin kurulumlarının önünü kesecektir.
kurulması büyümesi ve gelişmesiOysa yapılması gereken şirketlerinin önünü tıkamaması, tam tersi
mizi mümkün olduğu kadar şeffaf,
önünü açması gerekir. Şirketler
öngörülebilir, güvenli istikrarlı bir
de canlı varlıklar gibidir. Bebeklik, makroekonomik atmosferde faaligençlik, olgunluk ve yaşlılık döyet göstermelerini sağlamaktır. Bu
nemleri vardır. Kanunun şirketlerin ülkede hiçbir şirket makroekonobu dönemlerini göz önünde bumik krizlere maruz kalmadan kalundurarak düzenlenmesi gerekir.
nuna karşı yükümlülüklerini aksatAyrıca günümüzde uluslararası
rekabet de son derece yaygın hale maz. Nitekim şirketlerimizdeki en
büyük yıkımlar ülkemizdeki ekogelmiştir. Tüm ülkeler çıkardıkları
nomik
krizlerin sonucu olmaktadır.
kanunlarla kendi şirketlerini bir
adım öne geçirmeyi ya da ülkeleri- Bunu bilen kamu otoritesi de sık
ni şirket kurulumu ve yönetimi için sık af getirerek şirketlerin kendisini
cazip hale getirecek düzenlemeleri toplamasına yardımcı olur.
Dolayısı ile Ticaret kanunumuzun
ön plana getirmekteler.
şirketlerin
faaliyette bulunduğu
Ticaret kanunumuz insanları şirmakroekonomi atmosferini daha
ket kurmaktan caydırmamalı tam
düzenli hale getirecek şekilde
tersine teşvik etmelidir. Böylece
kamu otoritelerine de yükümlügeleceğe daha kurumsal ve güçlük getirmesi, tek taraflı şirketleri
lü şirketlerin kalmasının önünü
kuranları ve onları maddi ve mali
açmalıdır. Ticaret kanunumuzda
korkutma yöntemini tercih etmebenim dikkatimi çeken iki eksiklik
mesi gerekirdi.
bulunmaktadır. Birincisi tüm şirKanunun zamanla ortaya çıkacak
ketleri aynı kefeye koyarak herkesi
eksikliklerinin de zamanında telafi
eşit seviyede görmesidir. Oysa
edilmesini, ülkemiz için hayırlı olkanunumuz şirketler büyüdükçe
masını diliyor, bir an önce kanunla
yükümlülüklerini arttırmalı yeni
kurulan şirketlerin ise yükümlülük- ilgili yönetmeliklerin yayınlanmasını bekliyoruz.
lerini en alt seviyede tutmalıdır.
OSTİM Yatırım A.Ş. Finans Koordinatörü

Y

bu Kanunun ilgili maddelerinde ve bu
maddede öngörülen düzenlemeler denetime tabi olmayan sermaye şirketleri
hakkında uygulanmayacak.

Borçlar
Kanununun
Getirdiği
Değişiklikler
Eşinden yazılı izin almayan
kişi, kendi şirketi için bile
şahsi kefalet veremeyecek
Bundan böyle eşlerden biri herhangi
bir borca kefil olurken, eşinden yazılı
izin almak zorunda kalacak. Bunun sadece iki istisnası bulunuyor. Mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı varsa veya
yasal olarak eşlerin ayrı yaşama hakkı
doğmuşsa izin alınması gerekmeyecek.
Bir başka ifadeyle, eşi izin vermeyen
bir işadamı veya işkadını boşanmadığı
takdirde kendi şirketine şahsi kefalet
veremeyecek. Sözleşmede, kefilin sorumluluğunu artıran her değişiklikte
de yazılı izin aranacak. Diğer taraftan
bu düzenleme sayesinde, kullanacağı
kredi için kendisine kefil olmasını isteyen arkadaşlarını kırmak istemeyenler
“Kusura bakma karım istemiyor” ya da
“Kocam izin vermiyor” diyebilecek.

Alacaklı, borçluya
başvurmadıkça kefil hakkında
icra takibi başlatamayacak
Borçlunun mali durumu kefalet sözleşmesinin yapılmasından sonra önemli
ölçüde bozulmuşsa veya mali durumunun, kefilin iyi niyetle varsaydığından
çok daha kötü olduğu sonradan ortaya
çıkmışsa kefil alacaklıya yazılı bildirimde bulunarak borç doğmadığı sürece her zaman kefillikten vazgeçebilecek. Ömür boyu kefalet dönemi de sona
erecek. Kredi kartı alırken arkadaşına
kefil olanlar artık yıllarca “Acaba işi
bozulursa, işsiz kalırsa” korkusu yaşamaktan kurtulacak. Birisinin borcu için
kefil olan şahısların sorumluluğu 10 yılla sınırlı olacak. Kefalet 10 yıldan fazla
bir süre için verilmiş olsa bile, yeni bir
kefalet verilmedikçe kefil hakkında ancak 10 yıllık süre doluncaya kadar icra
takibi yapılabilecek.

Yeni yasayla mevzuata,
borçlular için bir can simidi girdi
Uzun vadeli krediyle bir ev ya da
otomobil aldınız. Gelir durumunuz da
iyi. Ancak iki yıl sonra büyük bir ekonomik kriz çıktı. İşinizi kaybettiniz ve
daha düşük gelirli bir işte çalışmak zorunda kaldınız. Ya da yüksek oranlı bir
devalüasyon yaşandı ve normalde 1.85
TL’den ödediğiniz dolar borcu taksitinizi 2.85 TL’lik kur üzerinden ödeme
yükümlülüğüyle karşılaştınız. İşte bu
tür durumlarda borçlular mahkemeye
başvurarak borcun “aşırı ödeme güç-

11

lüğü” ortaya çıktığı gerekçesiyle, borç
ödemeleri için daha uygun faiz ve vade
koşulları belirlenmesini isteyebilecek.

Tapu verilinceye kadar
müteahhit sorumlu
Mevcut Borçlar Kanunu’nda satılan
bir malda doğabilecek hasar, sözleşmenin imzalandığı andan itibaren alıcıya
geçerken, yeni kanun bu konuda alıcıyı
koruma altına alıyor. Yeni yasayla, satın alınan bir dairenin tapusu alıcıya geçinceye kadar dairede meydana gelecek
hasardan müteahhit sorumlu tutulacak.
Satın alınan dairenin tapu devri önceden
gerçekleştirilmekle birlikte teslimi daha
sonra yapılacaksa, müteahhidin sorumluluğu yine teslim anına kadar sürecek.
Televizyon, buzdolabı gibi evde teslimi
gereken mallarda da satıcının sorumluluğu, eve kadar devam edecek.

İşçiye mobbing tazminatı
Artık işverenler işçilerine yönelik psikolojik taciz (mobbing) iddialarına karşı daha dikkatli olmak zorunda olacak.
Yasaya göre, işveren, işçilerin psikolojik tacize (mobbing) ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış
olanların daha fazla zarar görmemeleri
için gerekli önlemleri almakla yükümlü
olacak. Aksi takdirde, mobbing gören
işçi işverenden tazminat alabilecek.

Fahiş faize sınır
Faiz ödeme borcunda uygulanacak
yıllık faiz oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa o tarihte yürürlükte olan yasal faiz oranını aşamayacak. Sözleşme
ile kararlaştırılacak yıllık faiz oranı ise
yasal faizin yüzde 50 fazlasını aşamayacak. Halen yasal faiz yüzde 9 olduğu
için sözleşmeyle belirlenen yıllık faiz
bugün için yüzde 13.5’i geçemeyecek.
Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faiz oranı da yüzde 18 ile sınırlı
olacak.

Tazminat konusunda da
önemli yenilikler geliyor
Bunlardan en dikkat çekici olanı ise
sevgili ve nikâhsız eşlere getirilen tazminat hakkı. Bu yeniliğin özellikle sanat dünyasında uzun zamandır birlikte
yaşayan çiftlere tazminat hakkı getirmesi, bu kişilerce müjdeli haber olarak
benimsendi. Başta Kadir İnanır-Jülide
Kural, Ferhat Göçer-Ömür Gedik, Orhan Gencebay-Sevim Emre ve Necati
Şaşmaz-Nur Fettahoğlu yeni yasadan
yararlanacak çiftler olarak gösterildi.
Örneğin bir kişi işverenin yeterli tedbiri almaması nedeniyle ölürse, ölüme
sebebiyet vermekten dolayı tazminat
ödenmesinin söz konusu olduğu durumlarda önceden sadece aile fertleri tazminat alabiliyordu. Yeni yasada
‘aile’ ifadesi yerine ‘yakınları’ ifadesi
konuldu. Böylece, ölen kişinin ailesinin
yanı sıra uzun yıllar birlikte yaşadığı
sevgilisi, nişanlısı veya nikâhsız eşi de
tazminat talebinde bulunabilecek.
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“OSTİM bizim için çözüm demek”
Savunma Sanayi Müsteşarlığı Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş, savunma sanayinin
en önemli yan tedarikçilerinin bulunduğu OSTİM OSB’yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında bazı
firmaları da gezerek üretim kabiliyetlerini yerinde inceleyen Aktaş, “OSTİM bizim için çözüm
demektir” diye konuştu.

S

avunma Sanayi Müsteşarlığı Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş,
Türk savunma sanayinin en önemli
yan tedarikçilerinin bulunduğu ve bu alanda başarılı bir kümelenme çalışmasının yürütüldüğü (OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi - OSSA) OSTİM Organize
Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. OSTİM OSB
Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Savunma ve
Havacılık Kümelenmesi Derneği Başkanı
Mithat Ertuğ ve OSSA üyesi firma temsilcileri tarafından ağırlanan Aktaş konuşmasına “OSTİM bizim için çözüm demektir”
diyerek başladı. Aktaş, “OSTİM firmaları
artık gördüğü her ürünü yapabilecek kabiliyete ulaşmıştır. Bu sebeple biz OSTİM’i
arka bahçemiz olarak görürüz” diye konuştu.
OSTİM’in yerli üretim konusunda da kamuyu zorlayan bir güç haline geldiğini söyleyen
Aktaş, “Müsteşarlığımız da yıllardır yerli
üretimi kendine misyon edinmiş durumda.
Şu anda yapılan ANKA, ATAK gibi yerli
çalışmalar prototip üretim dönemindeler.
Yaklaşık 2016 yılından sonra bu sistemlerde
seri üretime geçilecek diye bir öngörümüz
var. Bizler seri üretim noktasında OSTİM’e
daha çok ihtiyaç duyacağız. Biz Müsteşarlık
olarak savunma sanayiye destek veren yan
sanayi KOBİ’lerine mümkün olduğunca
korumacı davranıyoruz ve nasıl daha fazla

destek verilebilir diye sürekli düşünüyoruz.
Müsteşarlığımız ana yüklenicilerimize iş
verirken %70’i mutlaka yerli olacak şartıyla
veriyor. Bu %70’in de en az %30’unu yan
sanayiye verilecek, bunun da %15’i mutlaka KOBİ’lere verilecek diye şartlar koyup
bu şartları da çok sıkı takip ediyoruz” diye
konuştu.
Bazı alanlarda ana yüklenicileri de yan
sanayiyi destekleme hedefi doğrultusunda
zorladıklarını söyleyen Aktaş “Örneğin; biz
artık TAI’de talaşlı imalat görmek istemiyoruz. Bugün Boeing örneğine bakacak olursak
tüm alt sistemlerini yan sanayiye devrettiğini görüyoruz. Faaliyetlerini entegrasyon ve
tasarım üzerinde sürdürüyorlar. Biz de ana
yüklenici firmalarımızı bu konumda görmek
istiyoruz” dedi.

Artık birçok savunma sanayi ürünümüzün
ihracatının yapıldığını söyleyen Aktaş, bu
noktada karşılaşılan bir sorunu da şöyle dile
getirdi: “Savunma sanayi firmalarımız ihracat yaptıkları ülkelerde offset uygulamasıyla
karşı karşıya kalıyorlar. Nasıl ki yabancı bir
firma Türkiye’den iş aldığında bunun belli
bir oranını ülkemizde üreteceksin diyorsak,
yabancı ülkelerde de bizim firmalarımızdan
aynı şey bekleniyor. Bazı ülkelerde yeterli
savunma sanayi alt yapısının olmadığını da
düşünürsek, ihracat yapan firmamız için o
ülkede yatırım yapmak bir çözüm yolu olabiliyor. Bu uygulamayı yapan firmalarımız
da var OSTİM’de ve ben bunu çok başarılı
bir çalışma olarak görüyorum.”
“Ülkemizde OFFSET’i en iyi
uygulayan sektör savunma sanayidir”

“KOBİ’lerimizi ihraç edebiliriz”
Türk savunma sanayinin ürettiği ürünler,
silahlı kuvvetlerimiz tarafından kullanılmaya başladıkça yurt dışından da çok iyi talepler olduğunu gördüklerinin de altını çizen
Aktaş, bu anlamda pazar genişledikçe yan
sanayinin de kapasitesinin mutlaka orantılı
olarak genişleyeceğini söyledi.

Kamunun alımlarına bakıldığında savunma sanayinin alımlarının haberleşme, enerji, sağlık, telekomünikasyon ve ulaşımdan
sonra geldiğini söyleyen Aktaş, “Eskiden
‘Türkiye savunma sanayinde %90 yurt dışına bağımlı’ denirdi. Bugün sektörümüzün
ihtiyaçlarının yurt dışından karşılanma oranı
%54’e kadar düştü” diye konuştu. Aktaş şunları söyledi: “Bu gelişmenin ardından Sayın

SSM Sanayileşme Daire Başkanı
Bilal AKTAŞ
Başbakanımızın da talimatıyla savunma sanayinin hayata geçirdiği bu başarı nasıl elde
edildiyse, aynı uygulamanın diğer sektörler
için de uyarlanması çalışmaları başladı. Biz
bu saydığımız sektörlerdeki kurumlarla bir
çalışma başlattık. Kurumumuzun liderliğini
yaptığı alt çalışma komisyonları oluşturuldu.
Kamuyu bu offset uygulamaları nasıl olabilir? Tecrübelerimiz nelerdir gibi konularda
bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın sonunda en net uygulamayı yapan da
teşkilat yasasını değiştiren Sağlık Bakanlığı
oldu. Sağlık Bakanlığı bu yıl sonuna kadar
en az bir projede offset uygulama hedefi
koymuş durumda. Ulaştırma Bakanlığı da,
OSTİM’in de çalışmalarının katkısıyla, Ankara metrosu ihale şartnamesine %51 yerli
katkı şartını koymuş durumda.”

Aktif sanayicilerden KOBİ’lere destek

Dernek merkezini sanayinin merkezinde konumlandıran Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği, alanında uzman çalışanları
ile KOBİ’lere birçok alanda danışmanlık hizmetleri verecek. Dernek Başkanı Ufuk Bayraktar OSTİM OSB yönetimi ziyaretinde
“Biz derneğin çalışma programını oluştururken OSTİM’in oluşturduğu kalkınma modelini örnek aldık” diye konuştu.

1

9Mart 2012 tarihinde Ankara merkezli bir sivil toplum kuruluşu olarak
çalışmalarına başlayan Aktif Sanayici
ve İş Adamları Derneği, OSTİM OSB yönetimini ziyaret etti. Dernek Başkanı Ufuk
Bayraktar ve beraberindeki heyet OSTİM
OSB Başkanı Orhan Aydın, Başkan Yardımcısı Sıtkı Öztuna ve Yönetim Kurulu
Üyesi Yaşar Özelge tarafından misafir edildi.
Dernek merkezi için enden OSTİM’i
seçtiklerini anlatan Dernek Başkanı Ufuk
Bayraktar, “Sanayici, üretici insanların bir
araya geleceği bir dernek olacağımız için
nerede olmamız daha doğru olur diye düşündüğümüz zaman üretimin içinde olmalıyız diye düşündük, bunun için de en doğru
nokta OSTİM oldu” dedi. OSTİM Finans
ve İş Merkezi’nin (OFİM) içinde 400 metrekarelik bir alanda, içinde 70-80 kişilik bir

seminer salonu olan, Ar-Ge’de çalışacak
elemanların özel odalarının bulunduğu bir
ofis oluşturduklarını söyleyen Bayraktar,
“Kuruluş dönemimizi tamamladık, artık icraat dönemindeyiz” dedi.
Üye KOBİ’lere danışmanlık desteği
Bayraktar, Ankara’da bu kadar iş adamı
derneği varken neden yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyduklarını ise şöyle anlattı:
“Üretmenin şartları gelişen dünya düzeninde değişiyor. İhracat yapamayan firmaların
iç piyasada rekabeti oldukça kısıtlı olacak.
Dolayısıyla firmalarımızın ihracat yapabilmeleri lazım. İhracat yapabilmeleri için
Ar-Ge’ye ağırlık vermeleri ve farklı ürünler
üretmeleri lazım. Üretim süreçlerini daha
ekonomik tutmaları ve üretim maliyetlerini
düşürmeleri lazım. İş adamları camiasına

baktığımızda da, babadan kalma işyerlerini
yürüten ikinci kuşakta bir canlanma görülebiliyor ama genel anlamda üretime bakışımızda muhafazakâr bir yapımız var. Teknolojiye çok açık değiliz, kullanmayı pek
sevmiyoruz ve zor adapte oluyoruz ama
dünya bunu kabul etmiyor tabiî ki. Bu gelişime adapte olamayanlar maalesef başarısızlıkla yüzyüze kalıyorlar. Biz de dernek
olarak kendimize ana vazife olarak bunu
seçtik. Yani firmaların Ar-Ge’lerini kolaylaştıralım, onlara danışmanlık yapalım, üretim süreçlerine hangi farklılıkları katabilir,
ihracat yapma, dış pazarlara açılabilme
noktasında fuarlarla, yurt dışından gelen
temsilcilerle onun adına onun pazarlamasını yapalım istedik. Biz ANFED Federasyonuna bağlı, Ankara’da beşinci, İç Anadolu
Bölgesinde 24. derneğiz. TUSKON’a bağlı
da 184. derneğiz. TUSKON’un dünyada 5
yerde kendi ofisleri var, zaten 140 ülkede
bir organizasyonu var, yani oralarda gönüllü pazarlamacıları var diyebiliriz. Dolayısıyla bize üye olan firma bu zincirin de
bir halkası olacak. Doğrudan TUSKON’a
bağlanmış olacak ve dolayısıyla doğrudan dış pazarlara ulaşabilme şansı olacak.
Tercümandan, yurt dışı pazarlarda istenen
kalite sertifikalarına, gümrük mevzuatına
kadar her şeyi biz firmamıza hap halinde
vereceğiz. Dolayısıyla belki tek başına 10
yılda, 10’ar tane adam çalıştırarak kat edeceği mesafeyi derneğimizde çalışan arkadaşlarımız vasıtasıyla çok kısa zamanda kat
edebilecekler.”
Dernekte yaklaşık 6 çalışan olduğunu

ve hepsinin de konularında uzman kişiler olduklarını söyleyen Bayraktar, bu
kişilerin tek görevinin firmalarla yurt
dışı arasındaki bu ara yüzü sağlamak olduğunu belirtti. Bunu yaparken de sihirli
kelimenin“kümelenme” olduğunu söyleyen Bayraktar uygulayacakları yöntemi de
şöyle özetleri: “Biz kendi içimizde 15 tane
sektör belirledik. Bu 15 sektörü çalışan arkadaşlarımız arasında paylaştıracağız. Arkadaşlarımız aynı müşteri temsilcisi gibi
çalışacaklar. Firmaların sektörel analizleriyle firmaların güçlü ve zayıf yönlerini
ortaya koyacağız. Görevli arkadaşımız o
firmayı sürekli takip edecek, eğitimlerden,
fuarlardan, yurt dışı heyetlerden, dernekteki eğitimlerden haberdar edecek. Bu şekilde firmaları sürekli takip edecekler. Bu sürecin sonunda umuyoruz ki firmalarımız da
satışlarındaki artışı, daha karlı çalıştıklarını, ihracatlarının arttığını görünce bize daha
çok tutunacak faaliyetlerimize daha aktif
katılım gösterecektir. Bu sistem zincirleme
şekilde ilerleyecektir diye düşünüyoruz.”
Bir sonraki aşamada da üniversite – sanayi işbirliği için neler yapabiliriz diye düşündüklerini söyleyen Bayraktar, bu aşamada
İvedik’teki Hacettepe Teknokent ile görüştüklerini söyledi. “Oradaki hocamız hemen
bize ücretsiz bir oda tahsis etti” diyen Bayraktar “Türkiye’de ilk defa bir işadamları
derneğinin bir teknokentte yeri oluyor. Bu
sayede üniversitedeki hocaların ürettikleri
sanayicilerle buluşacak. Ürün haline dönüşmemiş önemli fikirler, buluşlar hayata
geçebilecek” diye konuştu.
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Abdullah ÇÖRTÜ

Yaralı Şehirler

G

ezmeyi sevenlere mutlaka
Ankara’nın Kızılcahamam İlçesine
gitmelerini tavsiye ederim. Tabi
Kızılcahamam’ı gezmek için değil… Leyleklerin uğrak yeri olan ilçeye bu mevsimde
gidenler çok sayıda leyleği havada görebilir.
Tecrübeyle sabittir efendim. 15 gün önce
Kızılcahamam’a gitmiştim. O tarihten bu
yana dokuz ülkeden, yirmi üç farklı şehir
gezdim. Halen geziyorum. Yazımı da
Üsküp’ten yazıyorum.

Farklı ülkeler, farklı kültürler ve yaralı
şehirler… Yarasını sarmaya çalışan şehirlerde, yarayı sararken hissedilen acının
iniltisini duyabiliyor insan. Bu inlemenin
bile ruhuma verdiği ıstırap ağır gelirken bu
şehirler yaralanırken çıkan çığlık nasıldı kim
bilir?
Her ülkenin, hatta her şehrin ayrı bir ruhu
var. Mekanın ruhunu biraz anladım gibi…
İbn-i Haldun coğrafya kaderdir demiş ya…
On beş gündür farklı kaderlere şahit olarak
kâh kederleniyor, kâh mutlu oluyorum.
Irak’ın güneybatısında bulunan Nasıriye
halkı on beş Şabanı kutluyor. Onlarca,
belki yüzlerce kilometrelik mesafeleri yürüyerek kutsal mekânlara ulaşıyorlar. Onlar
on ikinci imam Mehdi Muntazır’ın doğum
gününü anarken, Bosna Hersek’in kuzeyindeki Srebrenica halkı yaşadıkları katliamın
on yedinci yıldönümünü anıyorlar. 1995
yılının 11 temmuzunda barış gücü oluşturulmuş. Bu barış (!) gücü, güvenli (!) bölge
diye topladığı Boşnakları bir araya getirip
katledilmelerine göz yummuş. Tam yedi
bin kişiyi katletmişler.
Bağdat yıkık, dökük caddelerini ve onurunu tamir etmeye çalışırken, Belgrat Nato
tarafından bombalanan bir adet binasını
bir müze gibi saklıyor. Gelenlere acılı yüz
ifadesiyle bu binayı gösteriyorlar. Oysa
Saraybosna’da yaşananlar 18 yaş altı çocukların yanında anlatılamıyor. Şehirdeki
birçok bina bomba ve kurşun yarası almış.
İnsanların gönüllerindeki yara da halen
yüzlerinden okunabiliyor.

giyi vermişler ama kendi cumhuriyetlerini
yaşatmışlar.
Makedonya doğrudan Sırp zulmüne uğramamanın sayesinde acı yaşamamış. Bosna
gibi topraklarında Sırplar olsaydı onlar da
çok acı yaşardı. Ama onların başı da Yunanistan ile dertte. Yunanistan rahatladığı
ilk fırsatta onların huzurunu kaçırabilir.
Üsküp’ün çok kültürlü ve çok dinli yapısı
bir anda tersine dönebilir. Ohrid’in ruhu
dinlendiren huzuru kaçabilir.
Makendonya’nın Manastır kenti ayrı bir
ruh taşıyor. Atatürk’ün okuduğu Askeri
Rüştiye İdadisi’ne giden herkes duygulanıyor. Resne’li Niyazi Paşa dağlarda çetelerle
savaşmaktan hiç oturamadığı sarayını
sanki bugünkü ziyaretçiler için yaptırmış.
Çetelerle savaş dolu, idealist bir hayatın
ardından karanlıkta çıkan arbedede kendi
korumasının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden paşa “pisipisine gitti bizim
Niyazi” darb-ı meselinin de kaynağı. Ama
dağlarda devleti savunmak için meşakkat
içinde geçen bir hayat nasıl son bulursa
bulsun pisipisine bir son olmaz herhalde…
Taaa 1300’lü yıllarda Murat Hüdavendigar ile başlayan Osmanlı’nın eserleri
bölgenin her köşesinde ziyaretçileri selamlıyor. Bazı yerlerde bakımsızlıktan hafif bir
mahzunluk olsa da ruh cap canlı ayakta
duruyor. Cami, bedesten ve medresenin
bir arada olması maddi, ilmi ve manevi
dünyayı iç içe geçirmiş. Yeniçerilerin toplandıkları Bektaşi tekkeleri ayakta, Halveti
dergahı açık. Her şeyi yok eden Belgrat’ta
bile bir cami ile bir türbe kalmış.
Irak çöl iken balkanlar yemyeşil… Zaten öz Türkçe bir kelime olan Balkan sık
ormanlık ağaçların bulunduğu sıra dağlar
demekmiş. Rumeli zaten öz Türkçe bir
kelime…

Mostar kenti yarası en ağır olanlardan.
Çünkü kalbinden yara almış. Mostar
Köprüsü sadece Balkanların değil tüm
coğrafyanın kalbi konumunda. Çünkü
Türkler’e
Avrupa yolunu Mostar Köprüsü
Tiran Enver Hoca’nın korku psikolojisinin
getirdiği fakirlikten mafyavari bir zenginliğe açmış. İki yakadaki Müslüman ve Hristiyan
halkı birbirine bağlaması da ayrı bir ruh
doğru savruluyor. İnsanlar tedirgin.
katmış köprüye. Kinden beslenenler birçok
Karadağ Cumhuriyeti dağlarla denizin
girişime rağmen yıkamamışlar. Sonunda
buluştuğu doğa harikası topraklarında
köprünün altından attıkları bombalarla
Sırbistan’dan ayrılmanın mutluluğunu
yaşıyor. Bar, Budva ve Kotor gibi sahil kale yıkmışlar. Yıkılmış ama bu asil yapı ruhunu
şehirlerinde doğal ve tarihi güzelliklerini bü- kaybetmemiş. Eskisinden daha şöhretli
ve vakur duruşuyla Türklerin Balkanlarda
yük gemilerle gelen turistlere sunuyor.
mevcudiyetini ve gücünü sembolize etmeye
Dubrovnik bağlı olduğu Hırvatistan’la
devam ediyor.
sınırının olmamasından çok da rahatsız
Yaralı şehirler yaralarını sarmaya çalıdeğil. Genlerindeki diplomasi ruhu tarihin
şıyor. Bağdat’tan Saraybosna’ya kadar
derinliklerinden gelen bir özgüven oluşturyaralarını sararken tabi ki acı çekiyorlar.
muş. Şehirlerini koruyarak dünya çapında
Acı çekerken içli içli inliyorlar. Duyabiliyor
bir üne kavuşmuşlar. Tüm Balkanlara
hakim olan Osmanlı zamanında bile vermusunuz?
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ASO ve TSE’den Kalibrasyon anlaşması

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında oda üyelerinin
kalibrasyon hizmetlerinden ve eğitimlerinden hızlı ve hesaplı şekilde faydalanabilmeleri amacıyla
işbirliği protokolü imzalandı.

O

STİM
Organize
Sanayi
Bölgesi’nde gerçekleştirilen
protokol imza törenine TSE
Başkanı Hulusi Şentürk, ASO Başkanı
Nurettin Özdebir, OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın ile sanayiciler katıldı. İmzalanan protokol çerçevesinde;
TSE’ den belgesi olmayan Ankara Sanayi Odası üyeleri kalibrasyon hizmetlerinden %30, eğitim hizmetlerinden
%20 indirimli, TSE’ den belgesi olan
Ankara Sanayi Odası üyeleri ise kalibrasyon hizmetlerinden %40, eğitim
hizmetlerinden %30 indirimli faydalanabilecekler.
İmza töreninde konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, global yarışta
en önemli enstrümanlardan birinin o
ülkenin standartları olduğunu belirterek, TSE ile imzaladıkları anlaşmanın
sanayicilere büyük fayda sağlayacağını
söyledi.
Kalibrasyon işbirliği protokolüne

lılığa teşekkür eden OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın ise, bu protokolden
faydalanacak en geniş kesimin OSTİM
bölgesinde bulunduğunu söyledi. TSE
ile de çok yakın ilişkiler içinde olduklarını belirten Aydın, “Bölgemizde bir
ısı laboratuarımız var. Bunun dışında
bölgemizin yeni cazibe merkezi OSTİM Finans ve İş Merkezi’nde (OFİM)
TSE’nin çok geniş bir yeri var. Bu saTSE adına imza atan Başkan Hulusi
Şentürk ise, Türkiye sanayisinin ihracat ile küresel pazarlarda mücadele etmeye dayalı bir sanayiye dönüştüğünü
belirterek, “Bu altyapıya sahibiz. Standartlara uymak kadar onları belirlemek
de önemli. Sürekli değişen standartlar
sanayicimizi zor durumda bırakıyor.
AB standartlarında değişim olduğunda,
anında ülkemizde uygulamak zorundayız. Bu sefer de sanayicinin teknolojisini yenilemesi gerekiyor” diye konuştu.
Türkiye’nin standartları belirlemede
etkili olması için sanayicilere seslenen
Şentürk, “Haksız rekabete karşı işbirliği yapılması gerekiyor. Kendi ülkenizdeki sanayicinin üretim biçimini ve
teknolojisini standarda dönüştürdüğünüz anda diğer ülkedeki sanayicilerin
önüne geçmiş olursunuz” dedi.
Böyle bir protokolün OSTİM’de imzalanması konusunda ASO Başkanı
Nurettin Özdebir’in gösterdiği duyar-

Şimdinin girişiminde moda inovasyon.
Yani var olanı keşfetmeyi değil değer
yaratma yollarını keşfetmeyi hedefleyen
karlı yaklaşım. Kim bu yaklaşımda başarılı oluyorsa hemen fark ediliyor. Silikon

cuneytorkmez@tosyov.org.tr

S

on yıllarda dünya ticaretinde artan
rekabet ülkelerin kendi kalkınma
planlarını yeniden gözden geçirmelerine neden oldu. Dünyada gelişmeyi hedefleyen ülkeler rekabetin küreselleşmesi
ile piyasa-devlet ilişkisini iyi kurarak ihracata dayalı büyümeği gerçekleştirmek üzere harekete geçtiler. Piyasa ve devlet ilişkisi
gerçekten önemli. Ne kadar da piyasa için
serbestlik, özgürlük ve kendi dinamikleri
önemliyse de devletin düzenleyici rolünün
ötesinde yapacağı katkılar, yarışanların
performansını derinden etkiliyor. Yani
aslında devlet bu konuda yaratıcı düşünebilmeli. Piyasa nereye bakıyorsa devletin
gözü de orayı görmeli. Hatta piyasadan da
önce öngörmeli, önden görmeli. Görmeli
ki gelişmeyi hedefleyen ülke çok gelişmiş
ülke olsun. Piyasa kavramı ise artık eskinin
çok ötesinde farklı anlamlar içeriyor. İçi dışı
kalmadı piyasanın. Tek bir piyasaya doğru
giden bir dünya var, kimine göre hızlı kimine göre ağır. Girişimci iseniz dünya haritasını elinize alıp baktığınızda gördüğünüz
her yer sizin pazarınız olabilir. Yeni nesil
girişimin böyle bir geniş açısı var. Geniş bir
bakış açısı… Peki ya devlet? Onun bakış
açısı özgür girişimciden geri değil daha öte
olmalı.

Kuveyt, Türk
yatırımcıları bekliyor

K

uveyt’in ülkeyle aynı adı taşıyan
Başkent’i Kuveyt’in Belediye Başkanı Ahmad Al-SABİEH, Ankara
Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı ziyaret
kapsamında, ülkesine Türkiye’den yatırımcıları davet etmek için OSTİM’li sanayicilerle de bir araya geldi.
Ülkelerinde birçok ülkeden yatırımcıların bulunduğunu söyleyen Al- Sabieh, bu
firmaların büyük çoğunluğunun da Batılı
firmalar olduğuna dikkat çekti. “Bizler batılı firmalar yerine Türkiye’den firmaların
ülkemizde yatırım yapmalarını istiyoruz”
diyen Al- Sabieh şunları söyledi: “Türk
şirketlerinin ülkemize gelip bu şirketlere
rakip olmalarını istiyoruz. Özellikle tünel,
yol ve köprü inşaatları yapacak şirketlere
ihtiyacımız var. Türk firmaları uluslar arası

Gençliğin yeni
anlamı

Cüneyt ÖRKMEZ

Vadisi’nin sırrı da burada. Tabii ki işi
tekno-girişime odaklamak bekli de en
karlısından yola çıkmak gibi görülse de,
inovasyon girişimciliğin her türü için geçerli
sihirli bir formül. İnovasyonu önceleri herkes uçuk kaçık marjinal adamların, zihni
sinirlerin işleri gibi anlıyordu. Tıpkı Ar-Ge
gibi inovasyon da ilk başlarda KOBİ’ler ve
girişimciler tarafından mucidin icat işi, kaynayan tüpler, bir dizi kimyasal tepkimeler
sonrası ortaya çıkan “işte buldum buldum”
diye bağırarak kendini dışarı atan gözlüklü
adamların işleri gibi düşünülüyordu. Hele
şükür ki konuşula, yazıla, çizile bu anlayış
epeyce değişti. İnovasyon için gözlüklü
adamlara ihtiyaç olmadığı artık biliniyor!

yede sanayiciye çok yakın hizmet vermekteler. Bu hem onların verecekleri
hizmetin kalitesinde, hem de sanayicimizin onlara ulaşmasının kolaylaşmasında önemli bir adım oldu” diye konuştu. Bu tür kurumların sanayicilerle
bütünleşmesinin çok önemli olduğunu
ifade eden Aydın, yeni kurulacak enerji teknokenti içerisinde de TSE’ye bir
alan tahsis ettiklerini kaydetti.

firmalara rakip olabilecek güçteler. Batılı
firmaların kullandıkları teknolojilerin Türk
firmalarında da olduğunu düşünüyoruz.
Özellikle coğrafi yakınlığı ve iş gücü açısından Türkiye Kuveyt’te yatırım yapmak
için daha avantajlı bir ülke. Bu sebeple bu
ziyareti çok önemsiyoruz.”
Konuk heyete OSTİM OSB’nin dünden
bugüne gelişimini, kurumlarını ve firmaların yeteneklerini anlatan bir sunum yapan
OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın’da bu
dost ve kardeş ülke ile her türlü işbirliğine
ve desteğe hazır olduklarını söyledi.
Konuk başkan sunumların ardından OSTİM sanayisini gezerek incelemelerde bulundu.

Ayrıca yakın dönemde yaşanan ve etkileri hala devam eden küresel ekonomik
krizin de gösterdiği gibi talep daralması
dünya ekonomileri için ciddi bir tehdittir.
Gençliğin ekonomik açıdan güçlendirilmesi üretim ve tüketim dengeleri açısında da
son derece önemli.
Gençlik hızlı ve inovatif bir üretim kabiliyetine sahip olduğu kadar hızlı ve çeşitlenmiş bir tüketim özelliğine de sahip. Eğer
dünyada endüstrileşme ve ticaret anlamında bir dinamizm istiyorsak gençlik politikalarımızı daha etkin tasarlayabilmeliyiz.

larını keşfi daha kolay oluyor. Dünya’nın
bu günkü demografik yapısına baktığımızda, toplam dünya nüfusunun yarıdan
fazlası 25 yaş altı bir topluluktan oluşuyor.
Ülkemiz de birçok ülke gibi genç nüfus
Sadece buradan hareketle gençlik politika- açısından önemli sorunlarla karşı karşıya.
larının aslında dünyanın geleceği açısından
Eğitimsizlik, yoksulluk, sosyal dışlanma
ne kadar önemli olduğunu kavrayabiliriz.
bunların bazıları. Bunlar kişisel donanım
Zorunlu rekabet stratejisi ülkeleri son
ve motivasyon eksikliği ile açıklanamayayıllarda gençlik politikalarını aynı zamanda cak kadar çok boyutlu sorunlar. Ayrıca bu
ekonomik kalkınma ile bağlantılı düşünmeye itti. İnovasyonun bir rekabet stratejisi sorunlar sadece istihdam olanağı sağlayarak aşılabilecek sorunlar da değil. Sadece
olarak ortaya çıkması ve inovasyonun
iş sağlayarak da bazı sorunlar aşılamıyor.
özellikle yeni teknolojilere yatkın genç
insanlar tarafından daha kolay ortaya koSosyal politikaların ekonomi politikaları ile
yulabilmesi, gençliğin istihdamında önemli örtüşmesi belki de sosyo-ekonominin güsorunlar yaşayan hükümetleri, girişimciliği nümüz şartlarında yeniden yorumlanması
Peki, kim yapar bu inovasyonu? Yarave özellikle de genç girişimciliği destekleanlamına gelecek. Belki biraz düşündürücü
tıcı düşünende fazlaca var bu potansiyel.
meye yöneltiyor. Beyin göçünün, beyin
ama gelecek nesiller açısından, ülkelerin,
Gençlik bir potansiyel bu açıdan. Üniversi- transferinin arkasında da bu anlayış var.
telerde ve hatta daha öncesinde sağlam bir Kendi gençliğinin yanında dünya gençliğini dünyanın geleceği açısından düşünmeye
fazlasıyla değer.
altyapı olursa gençliğin değer yaratma yol- tarayan, en iyileri arayan anlayış.
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Biyogaz tesislerinde yerli imza
Kendi tasarladıkları Biyogaz tesislerinin kurulumunu yapan, bu alanda müşterilerine fon bulma ve kaynak
yaratma konusunda finans danışmanlığı veren, laboratuar ve tesis kurulumu sonrasında teknik servis hizmetleri
sunan ENERBAY Biyogaz, anahtar teslim uygulamalar ve paket çözümler sunuyor.

Y

üksek oranda dışa bağımlı olduğumuz ve cari açığımızın çok büyük
bir bölümünü oluşturan enerji alanında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yenilenebilir enerji uygulamaları hız
kazanmış durumda. Doğada bulunan veya
doğaya atılan ve çürüyebilen her atıktan gaz
elde edilmesi yöntemi olarak tanımlanan biyogaz üretimi alanında, anahtar teslim yerli
tesis kurulumu yapan ENERBAY Biyogaz
firması da, yenilenebilir enerji alanında çalışan önemli firmalardan bir tanesi.
Kendi tasarladıkları Biyogaz tesislerinin
kurulumunu yapan, bu alanda müşterilerine
fon bulma ve kaynak yaratma konusunda finans danışmanlığı veren, laboratuar ve tesis

kurulumu sonrasında teknik servis hizmetleri sunan ENERBAY Biyogaz anahtar teslim
uygulamalar ve paket çözümler sunuyor.
Biyogaz tesis kurulumlarının dışında Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemlerinde de
Alman “2-g” ve Alman “SEVA” firmalarının
Türkiye partnerliğini de yürüten firma, bu
kapsamda evsel ve endüstriyel tip kojenerasyon uygulamalarında da hizmet veriyor.
Enerbay Biyogaz olarak Sanayi Bakanlığı ve KOSGEB kurumlarından aldıkları 2
farklı destek ile piyasada faaliyet gösteren,
kendi know-how’ını ve teknolojisini ortaya
çıkarmış tamamen yerli bir firma olduklarını
söyleyen Enerbay Biyogaz firmasının ortağı
ve Genel Koordinatörü Yunus Emre Bay-

eakcaoglu@thk.edu.tr

E

konomik küreselleşme sürecinin en
dinamik unsurlarından biri olan sivil
havacılık sektörü son yıllarda baş
döndürücü bir hızla gelişiyor. Bu süreçte,
coğrafyasının sağladığı avantajla Türkiye
çok özel bir yere sahip.
Türkiye’de 2003 yılında 34 milyon olan
uçak yolcusu sayısı 2011 yılında 118
milyonu aşarak dokuz yılda 3,5 kat arttı.
İç hatlarda 2003 yılında 9 milyon olan
yolcu sayısı 2011 yılında 58 milyonu aştı,
6,5 kat arttı. 2002 yılında 49,5 milyon
yolcu olan havalimanı terminal kapasitesi
2011 yılı sonunda 165 milyona erişti: On
yılda yaklaşık 3,5 kat büyüdü. 2023 yılı
için hedeflenen yolcu sayısı 350 milyon.
Türk havalimanlarında günde ortalama
4 bine yakın uçuş gerçekleştiriliyor. Yıllık
ortalama uçuş sayısı 1 milyon 300 bin
civarında ki buna alçak irtifa uçuşları dahil
değil. Türkiye dünyanın hem doğusu ve
batısı hem de kuzeyi ve güneyi arasında
neredeyse tam orta noktada bulunuyor ve
kıtalararası uçuşlarda gittikçe artan ölçüde
bir transfer merkezi hâline geliyor.
Ülkemizde havayolu şirketlerinin uçuş
koydukları kent sayısı artıyor. Sürekli olarak yeni havalimanlarının inşaası ve yeni
hatların açılması gündeme geliyor. Türk
sivil havacılık sektöründeki büyümeye
paralel olarak bu alandaki iş imkânları da
genişliyor. Sektörün gelişmesi, havacılık
alanında uzmanlaşmış işletmecilere olan
ihtiyacı da arttırıyor. Yeni kurulan Türk
Hava Kurumu (THK) Üniversitesi İşletme
Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

raklı, şuanda yerli piyasadaki firmaların çok
büyük bir bölümünün ya yabancı şirketlerin
Türkiye ofisleri ya da yurtdışı firmaların distribütörü yoluyla çalışan firmalar olduklarını
söyledi. “Bu kapsamda bizler kendi Biyogaz laboratuarımıza sahip olmamız, yerli bir
firma olmamız, devlet destekli kurulan ve
devletin farklı kurumlarınca desteklenmeye
hak kazanmış bir firma olmamız, kendi teknolojimizle çalışmamız ve çalışmalarımızın
tümünü sanayi-üniversite işbirliğinde yapmamız bizim sektördeki farklılıklarımızı ortaya çıkarmaktadır” diyen Bayraklı, “Bunun
yanında tüm bu niteliklere sahip olmamızın
en önemli sonuçlarından bir tanesi, sistem
ekipman ve armatürlerinin yerli olması ile
birlikte aynı verimlilik koşullarında düşük fiyat avantajını yakalamamız, diğer sonuç ise
yurt içinde katma değer yaratabilen bir firma
olmamızdır” diye konuştu.
Biyogaz tesis kurulumları için gerekli verimlilik alt limitinin üstündeki her çiftlik
veya tesise biyogaz tesis kurulumu gerçekleştirebildiklerini söyleyen Bayraklı, “Bu
kapsamda küçük ölçekli tesislerden büyük
ölçekli tesislere ve konsorsiyum çalışmaları
ile birlikte belediyelere tesis kurulumu gerçekleştirebilmekteyiz” diye konuştu.
Bayraklı kısa ve uzun vadede hedeflerini de
şöyle özetledi: “Kısa vade hedeflerimiz, şu
an için biyogaz tesislerinin ülkemizde verdiğimiz konferanslarla tanıtılması ve yararlarının bilinçaltına yerleştirilmesi. Bunun yanında devam eden projelerin bitirilmesi ve her
geçen gün Ar-Ge çalışmalarımızın devam
ettirilmesidir. Uzun vadeli hedeflerimiz ise
ülkemizde biyogazda yaptığımız gibi yenile-

Türk Hava Kurumu
Üniversitesi’nde ‘hava
işletmeciliği’ okumak

Emin AKÇAOĞLU

Bölümü’nün temel amacı işte bu ihtiyacı
karşılamak.
THK Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği Lisans Programı öğrencilere,
sektörün dili olan İngilizce’den başlayarak, havacılığın gerektirdiği tüm nitelikleri
en üst seviyede kazandırmak üzere tasarlandı. Yetiştirilmesi hedeflenen hava işletmecisi profili sektörün ihtiyaçları dikkate
alarak belirlendi. Ders programı dünyadaki ve Türkiye’deki benzer tüm programlar
incelenerek ve sivil havacılık sektöründe
faaliyette bulunan kamu otoriteleri ile
şirketlerin görüşleri alınarak hazırlandı.
Ders programında yer verilen uçak
finansmanı ve varlık yönetimi, havacılık
sigortası ve risk yönetimi, havayolu iş
modelleri, havacılık istihbaratı, sözleşme
hukuku, havacılıkta gelir yönetimi, bütünleşik hizmet yönetimi, uluslararası işletmecilik, uluslararası ticaret ve finansman,
proje yönetimi, tedarik zinciri yönetimi,
hava taşıma ve kargo yönetimi gibi çok
sayıda seçmeli ders; öğrencilere daha li-

sans düzeyinde farklı alt alanlara yönelme
imkânı sunuyor.
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Lisans
Programı, sivil havacılık sektöründeki
başarılı bir kariyerin başlangıç noktası
olmakla birlikte, verilen işletmecilik eğitimi
sadece havacılık sektöründe değil, tüm
sektörlerde çalışabilmeyi mümkün kılıyor.
Bu yönüyle genel işletmecilik programlarına kıyasla daha fazla seçenek sunuyor.
Öğrencilerin; analitik düşünebilen,
problem çözmeye odaklanmış, yöneticilik
ve liderlik vasıfları olan, entellektüel kapasiteleri yüksek profesyoneller olarak ve
geleceğin havaalanı, havayolu yöneticileri
ve kendilerine her sektörde yer bulan
işletmecileri olarak yetiştirilmeleri hedefleniyor.
Kısacası THK Üniversitesi Sivil Hava
Ulaştırma İşletmeciliği Lisans Programı
akademik mükemmeliyete dayanan sosyal bilim bakış açısıyla, işletmeciliğin pratik yaklaşımını bütünleştiren bir perspektif
ve iddiayla tasarlandı. THK Üniversitesi

nebilir enerji sektörünün diğer alanlarında da
bulunmak ve bu alanlarda yerli sistemlerin
kullanım oranını maksimize etmektir.”
Şu anda Türkiye’de bitkisel atıklar, hayvansal atıklar ve kanalizasyon atıkları konusunda ciddi derecede potansiyel olması ve
yenilenebilir enerjide teşvik oranlarının yüksek olması sebebiyle yurt içindeki projelere
odaklanmış durumda olduklarını belirten
Bayraklı, “Tabiî ki önümüzdeki birkaç sene
içinde bölge ülkelerinde de faaliyet göstermek misyonlarımızdan bir tanesini oluşturmaktadır” diye konuştu.
Bayraklı, yatırım yapmak isteyenlere nasıl
yardımcı olduklarını da şöyle anlattı: “Şu
anda biyogaz tesisleri ülkemizde kamu, özel
finans kuruluşları ve Avrupa Birliği fonları
ile desteklenmektedir. Bu destekler hibe,
teşvik ve faizsiz veya düşük faizli kredi şeklinde gerçekleşmektedir. Enerbay Biyogaz
olarak bizler anahtar teslim uygulamaların
yanında yatırımcıya finans danışmanlığı da
yapmaktayız. Yaptığımız bu danışmanlık,
tamamen müşteri odaklı yapılan çalışmalarla
geliştirilen strateji çerçevesinde olmakta ve
geliştirilmektedir. Bu çalışma kapsamında
yatırımcımızın hibe projelerinin hazırlanması ve başvuruların takip edilmesi, teşvik sistemlerinin uygulanması için gerekli
altyapının hazırlanması ve en uygun kredi
koşullarından yararlandırılması için gerekli
çalışmaların yapılması ve takibi şeklinde çalışmalar yürütmekteyiz.”

“tümleşik eğitim” kavramıyla ifade ettiği
üniversite-sanayi işbirliği konusuna büyük önem veriyor. Bu doğrultuda sektör
profesyonellerinin öğretim süreçlerine
aktardığı pratik tecrübe birikimi ve her yaz
staj zorunluluğu öğrencilere daha mezun
olmadan iş tecrübesi kazandıracak.
Ayrıca, THK Üniversitesi’nin yabancı
üniversitelerle işbirlikleri öğrencilere
uluslararası bir ufuk sunuyor. New York
kentindeki Vaughn College of Aeronautics and Technology, Avusturalya’daki
Swinburne University of Technology,
Çin’deki Beijing Jiaotong University ve
Hindistan’daki Hindustan University ile
imzalanan işbirliği protokolleri öğrencilere
bu üniversitelerin kapılarını açıyor.
Üstelik, THK Üniversitesi bir özel vakıf üniversitesi olduğu halde Sivil Hava
Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Lisans Programı’na bu yıl tüm öğrencilerini tam (%100) burslu almaya
hazırlanıyor. Çünkü Türkiye’nin sivil
havacılık sektörüne en başarılı öğrencilerin kazandırılması amaçlanıyor.
Üniversitenin arkasında Türk Hava
Kurumu’nun 87 yıllık birikimi var. 2011
yılında kurulan üniversite 1925 yılında
bizzat Atatürk’ün talimatlarıyla kurulan
Türk Hava Kurumu’nun 87 yıllık birikimi
üzerinde yükseliyor. Türk Hava Kurumu
Üniversitesi Türkiye’nin ilk, dünyanın otuz
yedinci havacılık üniversitesi; ülkemizin
havacılık alanındaki ilk ve tek ihtisas üniversitesi.
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OSSA’ya tasarım ve
yazılım desteği

O

STİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) bünyesindeki
üretici firmaların yeteneklerine
yeni
alanlarda
destekler sunmaya devam ediyor.
Sürdürülebilir
rekabetçilik adına birçok alanda
işbirliği
yapan
OSSA üyesi firmalar,
ODTÜ
Teknokent’te yerleşik firmalardan
oluşan Teknokent
Savunma Sanayi
Platformu (TSSP)
ile de işbirliğine
gidiyor.
ODTÜ Teknokent’te bulunan, tasarım
ve yazılım alanında faaliyette bulunan irili
ufaklı 75 firmanın oluşturduğu Teknokent
Savunma Sanayi Platformu ile yapılan bu

O

STİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümesi üye firmalarının bir araya geldiği istişare toplantısının konusu Halkbankası tarafından
verilen yenilenebilir enerji kredi destekleriydi. Toplantıda kredinin kullanım şartları
hakkında detaylı bilgi veren Halkbankası
yetkilileri, ülkemizin enerji alanındaki dışa
bağımlılık oranı göz önüne alındığında, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmanın

işbirliği sayesinde, OSSA üyesi firmaların
tasarım ve yazılım ihtiyaçları, platformdaki firmalarla yapılacak eşleştirme çalışması
ile karşılanabilecek.
Aynı şekilde teknokentte bulunan firmaların faaliyetlerini
ürüne dönüştürmek
veya ürünler üzerinde
kullanmak da mümkün olabilecek.

önemine dikkat çektiler. Firmalara, işletmelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji tasarrufu sağlayacak
herhangi bir uygulama yapmak istediklerinde bu krediden faydalanabileceklerini
söyleyen yetkililer, yapılan bu uygulamayla sağlanacak olan enerji tasarrufunun bir
noktada alınan krediyi de amorti edebileceğinin altını çizdiler.

Ayrıca iki kurum
şu anda yürütmekte
oldukları Ekonomi
Bakanlığı
destekli
URG projeleri uygulama noktalarında
da birlikte hareket
etme kararı aldılar.
Bu kapsamda, sektörel olarak doğru rotayı
belirlemek için ortak fuarlara birlikte katılma, ortak satın alma heyetleri getirmek gibi
organizasyonlar yapma kararı alındı.

rvercan@hotmail.com

K

öhnemiş kafamla fabrikamda, birkaç
sekreterli odaya açılan kapılı salon salomanjede tahta kurulmak yerine; Dr.
Toyoda’nın genel müdürü gibi stotükoma,
masamın arkasına sığınmadan, açık ofiste
bütün departman masalarının karşısında, aynı
odada, çalışanlarınki gibi aynı ebattaki masada
otursaydım; eh ilgili felsefem de olsaydı; bir de
sorun çıktığında masamın önüne sorun çıkaranı
çağırmak yerine, sorunun gerçek sahibi olarak,
sorunun olduğu yere, gembaya koşsaydım;
çalışanlarım da defansif oynamak yerine, libero
oynar, bol gol atarlardı. Liderliğim de, VISA
patronunun liderliği gibi olurdu. Belki işim de
onunki gibi olurdu, kim bilir?
Meğer stotükoma, masamın arkasına sığınan
tavşan gibi olmuşum. Bana da hatalı batı tarzı
Taylorize istatistik, endüstri mühendisliği eğitimleri mi verilmiş, acaba? Ha keza, işletme, iktisat,
psikoloji, felsefe de mi öyle?
Ben dâhil, köhne kafalı bütün genel müdürler
vesaireler, Dr.Toyoda’nın genel müdürü gibi
olsaydık; ülkemiz belki VISA gibi çarşıda %70
paya sahip olurdu, pek açık cari açık nedir
bilmezdik de, kapatmak için safsatalara aldırmazdık, bomboş çabalarla zamanı, mangırları
israf etmezdik. Neyse ki, “Köhnemiş düşüncelerini kafandan at, yenileri dolmaya başlar” diyen
gurum Tsuda Chen’e uydum da, yepyeni düşüncelerle kafam dolmaya başladı. İşte mesela!
Birkaç kere okuduktan sonra anlaşılabilen derin
anlamları aktarmak için ağdalı dille yazılmış kitapları olan, uçak şirketlerine danışmanlık yapan
VISA’nın patronunun, liderliği benim gibilere
anlatmak için yazdığı kısa makaleyi anlamaya
başladım;
Bir boğa, bir koç lider-önder olduğunda ne
yapmaya muktedir olabilir ki? Cevap biraz derin
düşünceyi gerektirir. Genelde yöneticiler, çalışanlar, organizasyon ve yönetim konusuyla ilgili
Dr.Deming’in fikirlerini algılamadan günümüzde
pek az düşünür, işletmesini, birimini yönetir. Bu
yönetim tarzı geçen yüzyılı derinden etkilediği
gibi, gelecek yüzyılın da ana bilimi olacaktır.
Liderliğe ilişkin örneklerle birlikte sayfalarca yazı
yazılabilir. Fakat aşağıdaki cümleler liderliğin
kavranmasını da sağlayabilir.
• Güç: Gerçek güç asla kullanılmamalıdır.
Kullanırsanız, asla ona sahip olamazsınız.
• İnsan İlişkileri: Birinci, sonuncu ve tek
prensip–astlarınızla ilgili olduğunda temas
sağladığınızda, kendi kendinize sessizce

Yenilenebilir enerji
kredileri tanıtıldı

•

Dünyada %70 çarşı payına
sahip VISA patronunun
liderlik anlayışı

Rıdvan VERCAN

•

•

•

•

•

“Sen bana göre benim kadar büyüksün,
bundan dolayı eşitiz.” Üstlerinizle ilgili olduğunda temas sağladığınızda da, kendi
kendinize sessizce “en az senin hissettiğin
büyüklük kadar ben de büyüğüm, bundan dolayı da eşitiz.”
Eleştiri: Aktif eleştiriler büyük bir değerdir.
Zaman veya efor harcamaksızın, zayıflığımızı hemen anlarız ve yapılan hata açık
olur, alternatifler oluşturulur, önermeler
gelir. Bizim ihtiyacımız olan tek şey sadece ihmalkârlıktan ortaya çıkan dikkatlice
dinlememe huyundan vazgeçmektir. Bu
ihmalkârlık diğerine duyulan kıskançlıktan, öfkeden veya kinden dolayı ortaya
çıkmaktadır. Bu değeri, fazileti, erdemi
hemen kucaklayın!
Bedel, tazminat, prim: Para ne çalışanı
en iyi biçimde, ne de insanın içindeki
ruhu en iyi şekilde motive eder. Sadece
insanın bedenini, vücudunu kiralayabilir,
kısa süreliğine aklını etkileyebilir. Fakat
kalbe dokunamaz, ruhu-heyecanı harekete geçiremez. Ruh-kalp inanç, prensip
ve ahlaki-etik değerler için ayrılmıştır.
Ego (benlik, üstünlük taslama), kıskançlık, para tutkusu-aç gözlülük ve hırs: Bu
4 kaba-saba hayvan içinde barındıranı
kaçınılmaz olarak yok eder, bitirir. Bu
yıkıcı, yok edici hayvanları sıkı olarak
hapsedin.
Pozisyon: Altınızda çalışanlar pozisyonunuzun üstünlüğünden dolayı işyerinde
çalışmalarından dolayı itaatin bir derecesine, nispetine sahip olabilirler. Fakat çalışanlar günlük yönetiminiz, davranışınız
ve etkileşiminizle kazanabileceğiniz hiçbir
saygıya sahip olmazlar. Çalışanların içten
gelen saygısı olmaksızın, otoriteniz yıkıcı
olur.
Hatalar, kusurlar, oluşan sorunlar: Fındık
içini doldurmayacak kadar olan küçük

•

•

•

•

şeyler size birçok şey sağlayabilir. Siz
bu hataları fark edebilir, itiraf edebilir ve
düzeltebilirsiniz. Onlardan öğrenebilir ve
bunlar üzerinde yükselebilirsiniz. Fakat
yapmazsanız, büyürler ve sizi yakıp,
yıkar, mahveder.
Başarı ile tamamlama, başarı: Faaliyetyapılan işler ile üretkenliği-verimliliği asla
karıştırmayın. Her şeye olduğu kadar,
yoğun düşünceye, yargıya-kanıya ve
işe anlamsız, katma değeri olmayan
faaliyetler hastalık bulaştırır. Düşün!
Yargıla! Hareket et, iş yap! Kırk ölç, bir
biç! Diğerlerini de aynısını yapmak üzere
özgür bırak.
İşe çalışanı alış, iş vermek: Sizin kopyanız-aynınız olabilecek, olmaya çalışan
kimseyi işe almayın veya yükseltmeyin,
ilerlemesine-gelişmesine yardımcı olmayın. Kendi zayıflığınızı kopya etmek
aptallıktır. Hayata-işe bakış açıları,
yetenekleri ve düşünceleri kendinizden
radikal-kökten olarak farklı olan çalışanı,
işe girmek isteyen kimseleri işe alın, güvenin ve ödüllendirin-mükafatlandırın. Bu
durumu elde edebilmek, çok az kimsede
olabilecek tevazuyu, toleransı ve bilgeliğiakıllılığı gerektirir. Bunun farkında olun!
Yaratıcılık: Problem asla yenilik-buluş
oluşturan, yeni düşüncelerin aklınızın
içine nasıl gireceği değildir. Asıl problem
eski düşüncelerin, yargıların, kanaatlerin
nasıl dışarı atılacağıdır. Aklınızın bir köşesini iyice temizleyin. Yaratıcılık anında
aklınızın içine dolacaktır.
Dinlemek: İnsanların ne söylediğini dikkatli olarak dinleyerek çok şey öğrendiğiniz sırada-esnada, çok büyük miktarda
kavrama, anlayış onların kelime aralarına
sakladıkları, fakat söyleyemediklerinin
anlaşılıp, açığa çıkarmak ile mümkün
olabilir. Kusursuz, sağlıklı olarak sessizce

•

dikkatli olarak dinleyin.
Doğru düşünüp, doğru karar verme
yetisi: Bu yeti kullanılan akılla gelişen bir
kastır. Burada vücut geliştiricilerin nasıl
kaslı olabileceklerini düşünün. Evet,
bu duruma benzer şekilde, bu yetinizi
geliştirebilirsiniz. Ona güvenerek hiçbir
şey kaybetmezsiniz. Ona güvenirseniz
ve fakat doğru karar veremezseniz, bu
durumu çabuk olarak anlar ve değiştirebilirsiniz. Ona güvenir ve kararlarınız
sürekli doğru ise, en yakın zamanda ve
en iyi şekilde başarılı olursunuz. Kararlarınız sürekli doğru, fakat ona güvenmezseniz, bütün yaratıkların en kederlisi, en
acıklısı olursunuz. Başarılı olabilecekken
yani doğru düşünüp, doğru karar verme
yetisine sahipken, diğerlerinin zayıf-yanlış
düşünüp, karar vermesine kapılırsanız,
yine başarısız olursunuz.
Liderlik: Kendi kendinize liderlik-kılavuzluk edin, üstlerinize liderlik-kılavuzluk
edin, emsallerinize de liderlik-kılavuzluk
edin. Çalışanlarınızın da aynısını yapmasına izin verin, özgür bırakın. Bunun
dışında liderlikle ilgili söylenenler ıvır
zıvırdır.

Günümüz Çin’inin kamu işletmelerinde olduğu gibi, işletmelerinde Dr.Toyoda’nın genel
müdürleri lider olup, arkasına bütün çalışanları
almışlar. VISAnın patronunun yazısı onlar için,
köhne kafalı Taylorize genel müdürler için
değil! Liderlik yerine, benlik, üstünlük taslama,
kıskançlık, para tutkusu, öfke, kin, aç gözlülük,
hırs, bencillik, dinlememe, eleştirilememe vesaire
huylarının bir kısmını veya tamamını devasa
masalarının ardında edinmişler. Fındık içini doldurmayacak kadar olan küçük şeyler, hatalar,
kusurlar, oluşan sorunlar fark edilemediği, itiraf
edilemediği ve neticede düzeltilemediği için,
onlardan öğrenme ve üzerinde yükselme yerine;
Taylorize kültürlerinden dolayı hatalar, kusurlar, oluşan sorunlar büyüyüp, hem işletmeleri,
hem de stotükolu, prestijli genmüdleri ve hem
de hizmet verdikleri müşterileri, vatandaşları
yakmaya, yıkmaya, mahvetmeye doğru götürmüşler, geometrik olarak artan hızda götürmeye
devam de ediyorlar, 100 yıl geçmiş olmasına
rağmen, hala!
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Biyomedikal Teknolojiler Çalıştayı

O

Sanayi Kümelenmesi Koordinatörlügü,
TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı İlaç ve
Tıbbi Kurumu ve özel medikal firma
yetkilileri katıldı.

Çalıştaya; Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Laboratuvarlarından, Mühendislik, Tıp,
Veteriner, Diş hekimliği, Fen-Edebiyat
fakültelerinden, Sağlık Bilimleri ve Fen
Bilimleri Enstitüsünden Öğretim Üyeleri, Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirecek fikir ve projeler OSTİM Medikal

Çalıştayda, üniversite bünyesinde bulunan laboratuvarların nasıl daha aktif
hale getirilebileceği, firmalarla projelerin nasıl desteklenebileceği ve üniversitelerde bulunan cihazların sanayide
kullanımı konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Çalıştayın ortak
çıktısı ise üniversite – sanayi işbirliğinin
geliştirilmesi ve bu sayede üniversitelerde ortaya çıkan fikirlerin ürüne dönüştürülebilmesi oldu. Somut proje başlıkları
üzerinde ilk adımların atıldığı çalıştayın
sonunda, bir sonraki toplantının OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ev
sahipliğinde gerçekleştirilmesine karar
verildi.

STİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ve Kırıkkale Üniversitesi işbirliğinde “Biyomedikal
Teknolojiler Çalıştayı” mühendislik fakültesi dekanı Prof. Dr. Veli Çelik’ in ev
sahipliğinde Kırıkkale’ de gerçekleştirildi. İş, sanayi ve üniversite çevrelerinden
yoğun bir katılımla gerçekleştirilen çalıştay, biyomedikal ve biyomühendislik
alanlarında Üniversite-Sanayi işbirliği
ile ortak projeler geliştirme konusunda
verimli bir adım olarak görülüyor.

VakıfBank 690. şubesini OSTİM’de açtı

V

akıfBank, 690. şubesini
Ankara’nın önemli üretim
merkezi OSTİM’de açtı.
Şube açılışına VakıfBank Yönetim
Kurulu Başkanı Halil Aydoğan, Genel Müdür Süleyman Kalkan, Ankara
2. Bölge Müdürü Zafer Belli, OSTİM
OSB Başkanı Orhan Aydın, OSTİM
Bulvar Şubesi Müdürü Adıgüzel Aydın, Şube Müdürleri ve şube çalışanlarının yanı sıra iş dünyasından çok
sayıda davetli katıldı.
2012 yılını “KOBİ Yılı” ilan eden
VakıfBank, OSTİM’de açtığı şube
ile Ankaralı KOBİ’lerin en büyük

mustafa.aktas@ostim.com.tr

‘Sağ el sol eli yenmekle bir şey kazanmaz’

B

irlikte hareket mi? Birbirimize karşı
hareket mi?
Konu ticari hayat ve rekabet olunca
birliktelik çok daha fazla önem kazanıyor günümüzde. Hayatımızın çok büyük bir kısmını
işte geçiriyoruz ve iş çevremizden dostlarımızı
ve arkadaşlarımızı seçiyoruz. Sonra bu arkadaşlar ile kader birliği edip çevremizdeki insanlara faydalı olmak için birlikler kuruyoruz.
Kurduğumuz bu birlik büyüyor ve gelişiyor.
Meslek alanında etkin ve sözü dinlenen bir
konuma geliyor.
Diğer taraftan bir girişimci (ya da fuarcı) bir
sektörde gelişme görüyor, o sektörde fuar
yapmanın karlı bir iş olacağını düşünerek
bu alanda fuar yapmaya başlıyor. Sektörde
yer alan firmaları geziyor, onları ikna edip
katılımlarını sağlıyor, fuar için ziyaretçi organizasyonu yapıyor, satınalma organizasyonu
yapıyor, fuar alanı düzenlemesini ve teknik
işleri halledip nihayet fuarını açıyor. Yıllarca
bu fuarı büyütmek için emek sarf edip bin
türlü sıkıntıya katlanıyor. Bu süreçte meslek
örgütleri ve birlikleri ile anlaşmalar yapıyor ve

Hülasa-i kelam:
Yukarıda anlattıklarımız bir akademik
çalışmanın sonucu değildir. 12 yıllık bir deneyime dayanmaktadır. Anlatılan her sorunun
arkasında yaşanmış olaylar mevcuttur. Kişisel
ve ticari haklara helal gelmemesi için isim ve
olaylar burada zikredilmemiştir.
Meslek birliklerimiz fuarın işleyişine ve özüne
müdahale etmek yerine sektörün genel fuar
arını daha da büyütüp dünya çapında ziyaret stratejisi konunda belirleyici olabilirler. Fuarın
nasıl daha büyütülüp geliştirileceği ve dünya
edilen bir fuar yapmak yerine benlik duygusu
arenasına çıkabileceği üzerinde meslek temile ayrılıp fuarı küçültmeye ve yoksunlaştırsilcileri ile oturumlar düzenleyebilirler. Genel
maya gidebiliyorlar. Yurtdışı müşterilerini ve
stratejiler belirlendikten sonra geri kalan yerlekendileri ile aynı sektörde olan yurtdışı meslek
şim, pazarlama, ziyaretçi organizasyonu gibi
birliklerinin gücünden fuar şirketi ile birlik
işler bu konularda uzman olan fuar şirketleriolup yaralanarak fuarı daha büyütmek yerine ne bırakılmalıdır.
ayrışıp küçülmeyi tercih ediyorlar.
Son söz olarak meslek birliklerinin destekMaalesef ki fuar şirketleri de karlarının azal- ledikleri fuarlardan ciddi maddi gelir elde
maması ve sektörün en iyi fuarı olma gibi
ettiklerini de unutmamak gerekiyor.
nedenler ile bu birliklere karşı pek fazla direnç
Hayatımız için:
gösteremiyorlar. Örneğin bir meslek birliği
• Satış ahlakının bir numaralı ilkesi şuyetkilisini aradığınızda fuardan daha ucuza
dur: Alıcıya yarar sağlamayan bir satış,
daha güzel bir yer alabiliyorsunuz. Oysaki bu
satıcıya zarar getirir.
argümanlar fuar şirketinin kontrolünde olmalı
• Sadece kar için yönetmek, skor tablove fuar şirketi tarafından adilane kullanılmasuna bakarak tenis oynamaya benzer.
Ichak Adizes
lıdır.

Fuarcılık ve meslek
birlikleri

Mustafa AKTAŞ

fuarını daha da büyütüyor.
Ancak meslek birlikleri fuara destek vermekle kalmıyor, fuara direk müdahale ediyor.
Hangi firmaların katılıp katılamayacağı,
firmaların fuardaki yerinin nasıl olacağı, fuar
fiyatının ne olacağı gibi konularda ilk karar
verici konumuna geliyor. Kar etmek amacı ile
hareket eden fuar firması bu konularda ikinci
planda kalıyor. Meslek birlikleri üyelerinin
menfaati doğrultusunda bir fuar yerleşimi
belirliyorlar. Bu durumda küçük işletmeler
fuarlarda kendilerini daha iyi yerlerde temsil
edemiyorlar ve bu firmaların hakları yeniyor.
Ancak sektörde birden fazla meslek birliği
olduğundan bunlar arasındaki rekabet de fuarlara yansıyor. Bu meslek birlikleri birlik olup
ülke ve sektör menfaatini gözeterek sektör fu-

iş ortağı olmayı hedefliyor. OSTİM
Bulvar Şubesi’nin açılışında konuşan
VakıfBank Genel Müdürü Süleyman
Kalkan, bu bölgenin KOBİ’lerin yoğunlukla bulunduğu bir bölge olduğunu belirterek, “OSTİM Bulvar
Şubemizden çok şeyler bekliyoruz.
Hedeflerini de bu doğrultuda koyduk.
OSTİM Bulvar Şubemiz, bu bölgenin
en çok tercih edilen şubesi olması için
çalışacağız. Halden anlayan banka
olarak müşterimize en yakın olduğumuz noktada yer almalı ve müşterimizin halinden anlamalıyız” dedi.
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Tunus’a OSTİM Modeli

Fabrika içinde
fabrika

OSTİM’in bir sanayi bölgesi
olmanın ötesinde bir bölgesel

Diyarbakır Organize Sanayi

kalkınma modeline dönüşen

Bölgesi’nde (OSB) arsa kalmadığı için
yatırımcılara yer tahsis edemeyen

yönetim sistemi birçok

yönetim, mevcut fabrikaların boş

ülkenin dikkatini çekmeye

alanların girişimcilere verilmesini

devam ediyor. Son olarak,

Y

ülkelerinde OSTİM benzeri
bir sanayi bölgesi kurmak için
incelemelerde bulunmak üzere
Tunus Yatırım Bakanı Riyad Bin
Tayyib OSTİM’i ziyaret etti.

O

STİM Organize Sanayi Bölgesi, bölgesel kalkınma odaklı
yönetim anlayışıyla ve bu anlayış doğrultusunda bölgedeki firmaların
rekabetçiliğini arttırmak amacıyla oluşturduğu kurumlarıyla, ülkemizdeki diğer
sanayi bölgelerine olduğu kadar, yurt
dışındaki uygulamalara da örnek oluyor.
Bir bölgesel kalkınma modeline dönüşen
OSTİM modelini inceleyip ülkelerinde
de benzer uygulamaları hayata geçirmek
isteyen ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu çerçevede OSTİM yönetimi son
olarak Tunus Yatırım Bakanı Riyad Bin
Tayyib’i ağırladı.
Konuk Bakan Riyad Bin Tayyib ülkelerinde hükümetin yeni sanayi bölgeleri kurulması amacıyla tahsis ettiği alanlar olduğunu ve kendilerinin yeni kurulacak olan
bu sanayi bölgeleri için OSTİM’in kalkınma modelini örnek almak istediklerini
belirtti. Tayyib, OSTİM yönetimiyle ortak
bir çalışma komisyonu oluşturarak, kuru-

lacak sanayi bölgelerinde hangi sektörlere
ağırlık verilmesi gerektiği konusunda da
çalışma yapmak istediklerini belirtti.
Bir organize sanayi bölgesi kurmanın
yalnızca arsa tahsis edip, altyapı hizmetleri vermekten ibaret olmadığını söyleyen OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın
da, “OSB kurmak o bölgedeki firmaların
kalkınması ve rekabetçi olabilmeleri için
gerekli kurumları oluşturmaktır” dedi.
Kendilerinin diğer sanayi bölgelerinden
farklı olarak, bünyelerinde bulunan firmaların daha rekabetçi olabilmeleri ve
bu rekabetçiliğin sürdürülebilir olması
için birçok kurum oluşturduklarını söyleyen Aydın: “Örneğin bizim bölgemizde

velisaritoprak@gmail.com

Şirketler, iş dünyasındaki bu hızlı değişimlere ayak uydurmak ve yeni ekonomi

KOBİ’ler ve iletişim

ilgisayarların ve özellikle internetin
iş dünyasına girişi ile iş ve ticaret
yapma yöntemleri de hızla değişmeye başlamıştır. İnternet yoluyla bilgiye
ulaşma ve bilgiyi paylaşma kolaylaşmış,
sınai ve ticari hayatın iş yapma dinamikleri
temelden değişmiştir. Eskiden telefon, teleks ve faks cihazları ile iş yapan iş dünyası
hızla internete dönmüştür. Artık KOBİ’lerin kendi web sayfaları vardır. İnterneti
e-posta olarak kullanmaktadırlar. İnterneti
sadece büyük şirketler ve holdingler kullanmamakta tüm iş dünyası internetten
istifade etmektedir. Ünlü bir işadamının

kurallarına uymak zorundadır. Artık
KOBİ’ler müşteri odaklı stratejiler oluşturmak, ürün ve hizmetlerini internet yoluyla
da pazarlamak zorunda kalmaktadırlar.

Veli SARITOPRAK

B

ODTÜ ile işbirliği içinde oluşturduğumuz
bir teknokent var, KOBİ’lerimize ‘abilik
yapan’ bir yatırım şirketimiz var, eğitim
ve bölgesel kalkınma için projeler üreten
bir vakfımız var, üniversite – sanayi işbirliğini güçlendirmek için bir ara yüzümüz
ve daha birçok kurumumuz var. Tüm bu
oluşumlar bölge KOBİ’lerinin gelişimi
için ortak hizmetler üretiyor. Dolayısıyla
biz kendimizi sadece bir OSB değil bir
bölgesel kalkınma modeli, bir sanayileşme sistemi olarak tanımlıyoruz” diye konuştu.
Aydın, Tunus için de kendilerinden istenen her türlü bilgi ve tecrübe paylaşımına,
işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.

KOBİ’lerin organizasyon yapılarını e-şirket
deyişiyle HER ŞEYİN BAŞI İLETİŞİM
olmuştur.
İletişimin özünde ise kendimizi tanımayanlara tanıtmak, tanıyanlara ise beğendirmeye odaklanmak yatar. KOBİ’lerin iletişim hedefi kurumsal itibarlarını arttırmak
olmalıdır. KOBİ’ler hangi hedef kitleye,
hangi kanaldan ulaşacaklarını ve ne mesaj
vereceklerini çok iyi belirlemelidir. KOBİ’ler
sosyal medyayı çok iyi kullanmalı ve hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projelerini
çok iyi duyurmalıdırlar. KOBİ’lerin başarısında iletişimin payı ve rolü her geçen gün
daha bir önem kazanmaktadır.

haline getirme gereği doğmuştur.
Şirket vizyonlarını oluştururken iletişim
ve bilgi paylaşımı ön plana alınmalıdır.
Müşterilerle, iş dünyası ile ve dış pazarlarla
kurulan iletişim kadar şirket içi iletişim de
KOBİ’ler için hayati önem taşır hale gelmiştir. Bilgi paylaşıldıkça ve kullanıldıkça
değerlenir ve artar. Bu husus KOBİ’lerin
anayasalarından biri olmalıdır.
Özetle iş dünyasında ayakta kalmak ve
başarılı olmak isteyen ister küçük ister büyük olsun tüm firmalar artık müşteri odaklı
bir iletişim sistemi kurmalıdır.

kararlaştırdı.

atırımların, ekonomik ve sosyal
açıdan daha az gelişmiş illere
yönlendirilerek bölgesel gelişmişlik farkının azaltılması ve cari açıkla mücadele amacıyla, yatırımlardaki
devlet katkısının artırılmasını öngören
yeni teşvik yasası sayesinde girişimciler,
Diyarbakır’a yoğun talep gösterdi. Teşvik
uygulamasından faydalanmak için 150’yi
aşkın girişimci Diyarbakır OSB’de fabrika kurmak için başvuruda bulundu ancak
OSB’de boş yer bulunmadığı için bu kişilere parsel tahsisi yapılamadı. Mevcut
OSB’ye ilave arsa dahil etme çalışmalarının da henüz sonuçlanmaması üzerine
OSB yönetimi, girişimcilere kısa sürede
tahsis yapmak için girişim başlattı. Çalışmalar sonucunda, mevcut küçük kapasiteli
fabrikaların kullanılmayan bölümünün
yeni yatırımcılara tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Konuyla ilgili olarak Vali Mustafa
Toprak, “150’yi aşkın yatırımcı bizden yatırım için yer istiyor” derken, Diyarbakır
Organize Sanayi ve İş Adamları Derneği
Başkanı Aziz Özkılıç, mevcut fabrikaların
boş alanlarında 40 yeni fabrika kurulabileceğini belirtti. OSB Başkan Vekili Beşir
Yılmaz ise bölgede 180 fabrikanın faaliyette olduğunu, 25 fabrikanın yapımının
ise sürdüğünü söyledi.

Dış ticaret
açığının % 70’i
5 ülkeden

T

ürkiye’nin 2012 yılının ilk 5 ayında 5 ülkeye verdiği 24 milyar 792
milyon dolarlık dış ticaret açığı,
35 milyar 576 milyon dolara ulaşan toplam dış ticaret açığının yüzde 69.7’sini
oluşturdu. TÜİK verilerinden yapılan belirlemeye göre, Türkiye 2012 yılının ilk
5 ayında toplam 61 milyar 146 milyon
dolarlık ihracata karşılık, 96 milyar 722
milyon dolarlık ithalat gerçekleştirerek
35 milyar 576 milyon dolarlık dış ticaret
açığı verdi. Bu açığın 19 milyar 88 milyon
dolarlık bölümünü Rusya, Çin ve ABD’ye
verilen dış ticaret açığı oluşturdu. Buna en
çok açığın verildiği Almanya ve İtalya’nın
da eklenmesiyle dış ticaret açığı 24 milyar 792 milyon dolara, 5 ülkenin toplam
dış ticaret açığı içindeki payı ise yüzde
69.7’sine ulaştı.
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İşte yeni bireysel emeklilik sistemi
B

Bireysel emeklilik sistemindeki değişiklik yürürlüğe girdi. Yeni sistemde devlet, konulan paraya yüzde 25 katkı
sağlayacak. Sistemden 3 yıl içinde çıkanlar devlet katkısını alamayacak. Emekliliğe hak kazananlar katkı payı ve
gelirin tamamına sahip olacak.

ireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi
Gazete’de yayımlandı.
Kanun, vergi indirimi sistemi yerine devlet
katkısı getiriyor. Katılımcıların, bireysel emeklilik hesaplarına ödenecek devlet katkısı nedeniyle vergi yükümlüğü doğmamasını amaçlayan kanuna göre, bireysel emeklilik hesabına
yapılan devlet katkılarının hak kazanılan kısımları, Veraset ve İntikal Vergisi’nden muaf
olacak.
Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan
ödemelerin tamamı, Gelir Vergisi’nden ayrı
tutulacak.
İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin
ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim
konusu yapılacak katkı paylarının toplamı,
ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin
yüzde 15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacak.
Bakanlar Kurulu, bu oranı yarısına kadar indirmeye, 2 katına kadar artırmaya ve belirtilen
haddi asgari ücretin yıllık tutarının 2 katını geçmemek üzere belirlemeye yetkili olacak.
Bireysel katılım yatırımcıları, Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen
esaslar dahilinde şirketlere koydukları sermaye
miktarının yüzde 75’ini, Gelir Vergisi matrahından gider olarak indirebilecek. Bunun için
anonim şirketlere ait iştirak hisselerinin en az 2
tam yıl elde tutma şartı aranacak. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile KOSGEB tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında son
5 yıl içinde projesi desteklenen kurumlara iştirak sağlayan bireysel katılım yatırımcıları için
bu oran, yüzde 100 olarak uygulanacak.
Yıllık indirim tutarı, 1 milyon lirayı aşama-

yacak. Sigorta Tahkim Komisyonu’nun, uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin verdiği hizmetler,
KDV’den istisna olacak. Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan
dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek
kuruluşu veya ticaret şirketi, bu taahhütleri
kapsamında bireysel emeklilik sistemine aktarım amacıyla yapacakları taşınmaz veya iştirak
hissesi satışı da KDV’den muaf tutulacak.
Bireysel katılım yatırımcıları
Kanun, ‘’bireysel katılım sermayesine’’ ilişkin de düzenlemeler içeriyor; bireysel katılım
yatırımlarının cazip hale getirilmesini, kurumsallaşmanın sağlanmasını amaçlıyor. Bireysel
katılım yatırımcılarının finansmana erişiminde
sıkıntı yaşayan erken aşama şirketlere yatırım
yapmalarının devlet tarafından desteklenmesi
öngörülüyor. Hazine Müsteşarlığı, devlet desteklerinden yararlanacak bireysel katılım yatırımcılarına lisans verecek, lisans koşullarının
ihlali durumunda bunu iptal edebilecek. Hazine Müsteşarlığı, finansmana erişimde sıkıntı
yaşayan, özellikle küçük ölçekli girişimlerin
desteklenmesini teşvik amacıyla girişim başına yapılan yatırım tutarını belirlemeye yetkili
olacak. Bireysel katılım yatırımcılarının yatırım yapacağı şirketlerin, anonim şirket olması
gerekecek.
Bireysel emeklilik aracıları
Kanun, emeklilik sözleşmesinin tanımını yeniden yapıyor; sözleşmenin bireysel ve grup
emeklilik sözleşmesi olarak yapılmasını düzenliyor.
Emeklilik sözleşmesinde belirtilen esaslar
dahilinde, şirket nezdinde katılımcı adına açılan bireysel emeklilik hesabına katkı yapılacak. Katılımcı, emeklilik sözleşmesinde yer

alan şartlar çerçevesinde, katkı payını birden
fazla fon arasında paylaştırabilecek. Bireysel
emeklilik hesabındaki birikimlerinin başka bir
emeklilik şirketine aktarılmasını talep edebilecek. Şirket, aktarıma ilişkin bildirimin ulaşmasından itibaren en geç 10 iş günü içinde talebi
yerine getirecek. Yükümlülüklerini belirlenen
süreler içinde yerine getirmeyen şirket, katılımcının birikiminde oluşan parasal kaybı
ödeyecek. Katılımcıya emeklilik döneminde
sunulabilecek seçenekler arasında programlı
geri ödeme seçeneği de yer alacak. Emekli şirketlerinin kurucuları, ortakları, yönetim kurulu
üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları
ve imza yetkililerinin, ‘’terörün finansmanı’’
suçundan hüküm giymemiş olması gerekecek.
Bireysel emeklilik aracıları, Hazine
Müsteşarlığı’nca belirlenen esaslar dahilinde,
emeklilik gözetim merkezince tutulan Bireysel Emeklilik Aracıları Sicili’ne kayıt olacak.
Bireysel emeklilik aracıları; katılımcının yaşı
ve beklentilerine göre uygun tavsiyede bulunmakla sorumlu tutulacak. Hazine Müsteşarlığı,
kanuna aykırı hareket ettiği belirlenen bireysel
emeklilik aracısının, işlenen fiilin ağırlığına
göre satış yetkisini geçici süreyle durdurabilecek veya lisansı iptal edecek.
Bakan, şirketin katılımcıların hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek uygulamalar yaptığının, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini
yerine getiremediğinin tespiti halinde, şirketten
bazı önlemler almasını talep edebilecek. Tasarruflarını doğrudan kıymetli madenlerde veya
alternatif yatırım araçlarında değerlendirmek
isteyenler, emeklilik yatırım fonları kapsamında bu tür yatırımlar yapabilecek.
Yüzde 25’lik devlet katkısı
İşveren tarafından ödenenler hariç, katılımcı
adına bireysel emeklilik hesabına ödenen kat-

kı paylarının yüzde 25’ine karşılık gelen tutar,
devlet katkısı olarak hesaplanacak, Müsteşarlık
bütçesine konulan ödenekten ilgili hesaba ödenecek.
Bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen
ve devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas
oluşturan katkı paylarının toplamı, hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli
brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet
eden toplam tutarını aşamayacak.
Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı
olarak takip edilecek ve Müsteşarlıkça belirlenen yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilecek.
Katılımcılardan; en az 3 yıl sistemde kalanlar
devlet katkısı ve getirilerinin yüzde 15’ine, en
az 6 yıl kalanlar yüzde 35’ine, en az 10 yıl kalanlar yüzde 60’ına hak kazanacak.
Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik
hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya
maluliyet nedeniyle ayrılanlar, devlet katkısı ve
getirilerinin tamamına hak kazanacak.
Devlet katkısı ve getirilerinden hak kazanılan
tutarlar sistemden ayrılma veya emeklilik durumunda katılımcıya ödenecek. Hak kazanılmayan tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilecek.
BES’ten 10 yıldan önce ayrılanlar
BES’ten emekli olmadan, 10 yıldan önce
ayrılanlar, yüzde 15’lik stopaj kesintisini dava
konusu yapılmamak şartıyla vergi dairesinden
alabilecek.
29 Mayıs 2012 tarihi itibariyle bireysel emeklilik sistemine dahil olup, kanunun yürürlüğe
gireceği tarihinden itibaren 2 yıl içinde bir
emeklilik sözleşmesi birikimlerini alarak sonlandıran katılımcıların, 31 Aralık 2014 tarihine
kadar ödeyeceği katkı payları için devlet katkısı ödenmeyecek.
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13. OSTİM Spor Futbol Turnuvası Tamamlandı
Bu sene 13.’sü düzenlenen geleneksel OSTİM Futbol Turnuvası tamamlandı. 16 takımın katıldığı turnuvada
Ömür Vinç ve Yıldız Sanayi Spor üçüncü olurken, Yıldır Spor da turnuva ikincisi oldu. Turnuva şampiyonluğunu ise
Tümak Makine Takımı kazandı.

S

porun gücünü kullanarak OSTİM
OSB’deki sanayicileri kaynaştırmak ve sosyal anlamda iyi bir
sinerji yaratmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen OSTİM Spor
Futbol Turnuvası’nın 13.’sü tamamlandı. Toplam 16 takımın katıldığı turnuvanın şampiyonu Tümak Makine Takımı
oldu.
Turnuvada Özdekan Kauçuk’dan Murat Sezer gol kralı olurken, en az gol yiyen kaleci Utest A.Ş.’den Hasan Türk,
en centilmen takım EMD A.Ş. takımı
oldu. Hakemler Mustafa Tari ve Melih
Yosunkaya’nın başarılı bir yönetim sergiledikleri turnuva sonunda şampiyon
takımın tüm oyuncularına küçük altın
hediye edilirken, ikinci ve üçüncü olan
takımların oyuncularına ise spor kıyafetleri hediye edildi.
OSTİM Spor Futbol Şube Sorumlusu
Murat Kandazoğlu, seneye düzenlenecek olan turnuvanın katılımcı takım sayısında hedeflerinin en az 40-50 takım
olduğunu ve tüm dünyada olduğu gibi
OSTİM’de de sporun gücünü kullana-

rak tüm firmaların kaynaşmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. “Sporun
dili tektir, dini, rengi, milliyeti yoktur.
Dolayısıyla insanları bir araya getirmenin, aynı paydada buluşturmanın en
iyi yoludur” diyen Kandazoğlu, turnu-

vanın şu anda futbolla başladığını ama
gelecekte farklı branşlarda da bu turnuvaları gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Kandazoğlu bir sonraki hedeflerinin de OSTİM Ligi’ni kurmak olacağını
söyledi.

Kandazoğlu desteklerinden dolayı
OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın’a,
Bölge Müdürü Adem Arıcı’ya, Genel
Koordinatör Bünyamin Kandazoğlu’na
ve Turnuva koordinatörü Hakan
Demirkan’a çok teşekkür etti.

OSTİM Spor Futbol Yaz Okulu Eğitime Başladı
Yaz dönemi boyunca eğitim verecek olan OSTİM Spor Futbol Yaz Okulu eğitime başladı. Şimdilik sadece
futbol alanında eğitim veren yaz okulunun gelecekte çok daha detaylı bir eğitim vermesi planlanıyor.
Konuyu OSTİM Spor Futbol Şube Sorumlusu Murat Kandazoğlu ile konuştuk…

Y

az dönemi boyunca eğitim verecek olan OSTİM Spor Futbol Yaz
Okulu eğitime başladı. Şimdilik
sadece futbol alanında eğitim veren yaz
okulunun gelecekte çok daha detaylı bir
eğitim vermesi planlanıyor. Konuyla ilgili
görüştüğümüz OSTİM Spor Futbol Şube
Sorumlusu Murat Kandazoğlu, profesyonel
olarak bir sporla uğraşılmasa da sporun her
insanın hayatının bir parçası haline gelmesi gerektiğini söyledi. “Bunu yapmadığınız
sürece hayatınızı sağlıklı bir biçimde yürütemeyeceğiniz gibi, hayatınıza sağlıklı bir
şekilde yön de veremezsiniz” diyen Kandazoğlu, “Spor sağlık için de hayat disiplini için de çok faydalı ve gereklidir” diye
konuştu.
OSTİM Spor Futbol Yaz Okulu’nda da
asıl amacın iyi futbolcular yetiştirmekten
öte, gençlere spor bilinci kazandırmak ve
hayatları boyunca profesyonel anlamda olmasa da spor yapmalarının önemini kavratmak olduğunu söyleyen Kandazoğlu ayrıca, okula gelen gençlerin hepsinin futbolcu
olamayacağını ve kendilerinin çocukların
yeteneklerini gözlemleyerek ona göre uygun spor dallarına yönlendirmede de bu-

lunduklarını söyledi. Kandazoğlu şunları
söyledi: “Sonuçta bu okula devam eden her
genç futbolcu olacak diye bir kural yok.
Futbol bir yetenek işidir. Ülkemizin genç
nüfus oranı oldukça yüksek. Bu kadar çok
sayıdaki genç insanın arasında muhakkak
ki futbol dışında örneğin atletizme, güreşe,
tenise ve daha farklı birçok spor dalına yetenekli gençlerimiz vardır. Şöyle bir gerçek
var ki futbolu çok seviyorlar ve çok istiyorlar futbolcu olmayı ama spor branşları
sadece futboldan ibaret değil.”
Bir futbol akademisi olarak kurguluyoruz
Öncelikle OSTİM içindeki esnaflara, sanayicilere hitap etmek istediklerini söyleyen Kandazoğlu, futbol okulunun gelecek
kurgusunu da şu şekilde anlattı: “Burası
Türkiye için çok önemli sanayi alanlarından birisidir. Burada çalışan sanayicilerin
çocuklarının çoğundan mühendis, doktor,

hakim olmalarını bekleyemezsiniz. Bu
sanayicilerin evinde akşamları %90 iş konuşulur. Dolayısıyla birçok sanayicinin çocuğu gelecekte aynı işi sürdürmek üzerine
kurgular yaşamını. Biz bu sebeple, futbol
okulumuzu bir futbol akademisi olarak
kurguluyoruz. Kadromuzda bu çocuklara
futbolun dışında da ticaret hayatına dair
önemli bilgiler verecek eğitmenler, hocalar
bulundurmak istiyoruz. Okulumuzun katılımcılarına yaz boyunca hem spor, hem de
iş hayatında faydalanabilecekleri alanlarda eğitimler sunmak istiyoruz. Bu sayede
OSTİM’in geleceğinin çok daha sağlam
temellerde yükselmesine katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Buradaki çocuklar ticari
hayatın kurallarını, diledikleri spor branşını
ve spor eğitimi sayesinde de hayatlarını disiplinli bir şekilde yaşamayı öğrenecekler.
Spor bir araçtır, bu aracı gençlerimizin eği-

timde en iyi şekilde kullanmamız lazım.”
Sanayicilerin evlerinde genellikle iş konuşulduğunu ve çocukların da iş konuşarak
büyüdüklerini söyleyen Kandazoğlu, en sonunda da bu çocukların genellikle bu işlerin
başına geldiklerini söyledi. Bu noktada da
temelden sanayici olarak yetişmemiş, biraz da mecburiyetten bu işi yürütecek olan
ikinci kuşaklarda başarısızlık oranının da
çok yüksek olduğuna dikkat çene Kandazoğlu, “Biz bu sanayicilerimizin yıllar içinde oluşturdukları şirketlerinin, sahip olduğu imkanların devamlılığını sağlamak için
bu eğitimlerin gerekliliğine inanıyoruz. Çocuklarımıza diledikleri spor dalının eğitimini verirken, işletme, yöneticilik, pazarlama
gibi alanlarda da eğitimler vererek kişisel
gelişimlerine de katkı sağlamak istiyoruz.
Bir insan ancak mutlu olduğu yerde başarılı olur, mutlu olduğu yerde verilen eğitimi kapar, anlar ve içselleştirir. Biz bunu
kurguladığımız bu sistemle başaracağımıza
inanıyoruz. OSTİM nasıl dünya çapında
örnek olan bir sanayi modeliyse, bizim kurguladığımız bu eğitim sisteminin de sanayi
için uygun bir eğitim modeli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

