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Tel : 0 312 385 58 20 - 21

Faks : 0 312 385 78 37

www.ostimgazetesi.com

hracat Seferberli i

Ekonomi Bakanl  ve Kalk nma Bakanl  
koordineli olarak stratejik at l mlar yap yor-
lar. Uluslar aras  Rekabeti Geli tirme Destek 
yönetmeli i ç kar ld . hracat  art rma he-
de  i i birliklerine ciddi destek veriliyor. Bu 
say m zda özet olarak sundu umuz destek 

program n n amac  önce i birli i ard nda d  
rekabeti geli tirmek. Özellikle OSB ler gibi 
i birli i kurulu lar na büyük i ler dü üyor. 
OST M çok say da projeleriyle ba vurular n  
yapt  bile…

Rayl  Sistemler Kümesi H z Kesmiyor

Bu ayda faaliyetlerine tam gaz devam eden 
ARUS, Karabük çal tay na kat l rken, s-
panyol kümesini de misa  r etti. %51 yerli 
katk  ç tas n  yükseltmeyi hede  eyen küme-
nin idealist yöneticileri tüm lobi gücünü de 
kullan yor. Özellikle yerli üretim konusunda 
kamuoyu olu turmay  hede  eyen Küme il-
gili tüm tara  ar  ortak iddiada bulu turmak 
için mücadele ediyor. spanyollar; Kümenin 
potansiyelini ö renince a k nl klar n  giz-
leyemediler. Eskiden bu tür heyetler sadece 
mal satmak için gelirlerdi. Rayl  Sistemler-
deki üretim gücünü gören spanyollar bölge 
projeler için partnerlerinin Türk  rmalar  ola-
bileceklerini gördüler. Elbette ihalelerin yer-
li art  genelle ti inde bu partnerlik zorunlu 
hale gelecektir.

OST M' e yabanc  ilgisi…

Bu ay OST M’e tam anlam yla yabanc  devlet 
adamlar n n ak n  vard . Medyaya da yans d  
gibi Tunus’un 3 bakan ,Kazakistan’n n Ba -
bakan yard mc s  ile Nijerya,Kamerun’dan 
kamu yöneticileri ziyaret ve temaslarda 
bulundular. Ekim ay  sonunda Kazakistan 
Cumhurba kan  Nazarbeyev ve Ba bakan 
Tayyip Erdo an için Ostim’den özel sunum 
istendi. stanbul’daki iki ülke yat r m for-
munda bu sunum gerçekle ti. Her iki lider 
de Kazakistan’a bir OST M kurma konusun-
da heyecanland lar. Çal malar h zla devam 
ederken ticaretin geli mesi için acil at lmas  
gereken ad mlar planland . Bu d  ziyaretler 
gösteriyor ki; sanayile me kültürü ve birikimi 
art k ihraç noktas na geldi. Özellikle geli -
mekte olan ülkelerde Türk üretim ve ticaret 
gücü hatta markas  hissedilmeli.

Savunmaya Sinerji

Yine Ostim’in bu ayki ayr  bir tela  
Çe me’de ya and . Sinerjitürk Savunma 

odakl  toplant s n  zmir’de düzenledi. Milli 
Savunma Bakan Yard mc s  Say n Hasan 
Kemal YARDIMCI, Savunma Sanayi Mü -
te ar  Say n Murad BAYAR ile yurt içi ve 
d ndan 110 Türk giri imci, akademisyen 
ve üst düzey yönetici geli en teknolojileri 
görü tü ve yeni i birli i olu turmak için 
f rsatlar  planlad lar. Türk teknolojisindeki 
kompleksin k r ld n n göstergesiydi bu 
toplant . Uzay araçlar ,Çip,otomobil üret-
meyi art k sadece konu mayan yapt kla-
r n  ve planlar n  anlatan Türkler topland  
Çe me’de. Dünya rezervinin %75’ine sahip 
Türkiye’nin Bor madenini nas l zenginle -
tirece i tart ld .  

Abdurrahman KÖSEO LU

EDİTÖRDEN

06 02 0508
SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA
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ASO ve ABB Proje Ofisi Meyvelerini Vermeye Ba lad

Ankara Büyük ehir Belediyesi Proje Pazar 'na Ba vuran Projeler

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ASO 

tarafından imzalanan protokol gereği 

kurulan proje değerlendirme kurulu; 

ASO Genel Sekreteri Yavuz Cabbar, OS-

TİM Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. 

Sedat Çelikdoğan ve Ankara Büyükşehir 

Belediyesi’nden Ufuk Güvendiren yeni-

likçi ve yerli projeleri değerlendirerek 

ilgili birimlerin görüşlerine havale etti. 

10 gün içinde Belediyenin ilgili birimleri 

kendileri ile ilgili projelerden uygula-

nabilir olanları kurula bildirecek. Kurul 

seçilen projelerden daha detay sunum 

isteyecek ve düğmeye basılacak…

Proje Ad Ba vuru Sahibi Mesle i – Ünvan /Kurumu

Yenilenebilir Ankara Yunus Emre Bayrakli Genel Koordinatör/Enerbay Biyogaz

Yakitsiz Motor Ömer Arkim emekli elektrik teknisyeni

Tramvay Yolu Süpürme Araci Üre  mi Müsan Makina Üre  m San. Ve Tic. A.S. Özel Makina Tasar m, Dizayn, Proje, malat ve Üre  mi

A  k Su Aritma Tesislerinden Çikan Fazla Çamurlarin Düsük Isida Kurutulmasi Lohe 
Firin

Ahmet Mükerrem Isitman MAK MÜHEND S -GENEL MÜDÜR ARGES ARITMA MAK NA LTD

Membran Teknolojisi Ile Çalisan A  k Su Aritma Tesisi Ahmet Isitman MAK NA MÜHEND S  GENEL MÜDÜR

Uzaktan Egi  m Ile Yaygin Mesleki Egi  m Etgi Grup Bilisim Tek.Ya.Do.Bi.Mi.Mü.In.Ta.It.
Ih.T.Ltd.S  .

Bilgisayar Müh

Ayna Içerik Yöne  m Sistemi Selim Eren Bekçe Bilgisayar Mühendisi - Vardar Yaz l m Ltd.

Temiz Teknoloji Ile Baca Gazi Ari  mi Ve Gübre Eldesi Nihat Güçlü EPT M Elektrik n . Tic. Ltd.  .

Kompozit Borularin Tasarimi, Üre  mi Ve Kullanilmasi Ferhat Kadioglu Ö re  m Üyesi/ Yrd. Doç. Dr

Bilgi Odakli Kentsel Dönüsüm Projesi Ergün Övül Yerel Yöne  mler Koordinatörü/Netcad (Ulusal CAD ve GIS 
Çözümleri A. . )

360 Derece Afet Bilgi Sistemi Ergün Övül Yerel Yöne  mler Koordinatörü /Netcad (Ulusal CAD ve GIS 
Çözümleri A. .

Ekmek Hamuru Gazinin Makina Otomasyonuyla Çikar  lmasi Yrd. Doç. Dr. Mahmut Aydin Makina Mühendisi, Dr./ Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Müze Ve Arkeoloji Sitelerinin Sanal Ortamda Sunulmasi Baki Koyuncu bilgisayar müh. Prof Dr , Ankara Univ

Fe-Es Firat Erikli DEVLET MEMURU-ANKARA EMN YET MÜDÜRLÜ Ü-

Toplu Tasim Araçlarinda Ve Toplu Yasam Yerlerinde Hava Kalitesinin Ar  rilmasi. Aliriza Eroglu Makine Mühendisi,Arel Tes. n . San ve Tiç Ltd.  

Köprü Ve Araç Üst Geçitlerinin Yapisal Güvenliklerinin Gerçek Zamanli Olarak 
Izlenmesi

Ibrahim Aydin Coskuner Yüksek Elektronik Mühendisi/Politekno Bili im Elektronik 
Dan manl k Sanayi ve Ticaret Limited irke  

Vatandasa Sunulan Uygulamalarin Ve Bilgi Islem Altyapisinin Siber Savas Yöntem-
leriyle Hizmet Veremez Hale Ge  rilmesinin Engellenmesi

Seçkin Gürler Stratejik Planlama Müdürü, Kurucu Ortak

Görme Engelliler Için Akilli Sehir E  ketleri Mustafa Kiliç Ö r. Gör. / Noktanfc Yaz l m

Ecotobüs Mehmet Burak Önal MAK NE MÜHEND SL  Ö RENC S

Enerji Geçidi Mehmet Burak Önal MAK NE MÜHEND SL  Ö RENC S

Sonsuz Enerji Efendi Özdemir Polis memuru Ankara Emn. Müd.

M-Tag Mehmet Tatlicioglu Bilgisayar Mühendisi

Metro- Tramvay Modi  kasyonu Mehmet Burak Önal MAK NE MÜHEND SL  Ö RENC S

Sokak Lambalarina Günes Paneli Ve Rüzgar Tribünü Mehmet Burak Önal MAK NE MÜHEND SL  Ö RENC S

Buzlanma Önleyici Sistem Fahri Ragip Göçer Elektrik Elektronik Mühendisi

Sunvia Gün Isigi Dogal Aydinlatma Tüpleri Güray Korun MAK NE MÜHEND S  - GENEL MÜDÜR -FORM ENDÜSTR  
TES SLER  SAN. A. .

Metro Sanal Isletme Ve Bakim Egi  m Projesi Ebru Coskun Genel Müdür, BITES ICT

Ankara Teknolojik Tra  k Egi  m Merkezi (A  em) Projesi Gökçe Yildirim Genel Müdür / Simso  

Abb Tara  ndan Verilen Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hizme  nin Yenilikçi Bilisim 
Teknolojileri Ile Sunulmasi

Gökçe Yildirim Genel Müdür / Simso  

Basken  n Tarihe Açilan Pencereleri Gökçe Yildirim Genel Müdür / Simso  

Ac  vworks Kurumsal Süreç Yöne  m Yazilimi Ümit Vardar Elektrik Yük Müh, Genel Md. Vardar Yaz l m Ltd.

Türk Hollanda Iliskileriin 400 Yili Münasebe   Ile Ankaraya Yesil Ve Sürdürülebilir 
Günes Ve Rüzgar Enerjili Kültür Tesisi Kurulumu

Birol Kilkis Prof. Dr./Ba kant Üniversitesi

Cbs Tabanli Cadde/Sokak Tarayici/Analiz Sistemi Ve 3B Ankara Sanal Modeli Gökçe Yildirim Genel Müdür / Simso  

Ken  çi Ulasim Simülasyon Modellemesi Abdullah Karaman Yrd. Doç. Dr. / Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Su Ve Hava Izleme Ve Erken Uyari Sistemi Zeynep Öktem-Nanobiz letme- Genel Müdür-Nanobiz Nanobiyoteknolojik Sistemler 
Ar-Ge Ltd.  .

Bi-Metal Teknolojisi Ile Orta Ve Yüksek Basiçli Pompa Murat Özkaraoglu Mühendis- veren/Özkardi li Hidrolik Makina San.Tic.Ltd.  .

Metro Sanal letme Ve Bak m E i  m  Projesi Ebru Co kun ODTÜ Teknokent kizler Binas  B Blok. Kat.1 , 06531, Çankaya/
Ankara

Sosyal Medyada Ankara Nilgün Ferhatosmano lu

Abb Ye il Ve Etkin Makine Ve Aksam Temizli i Havva Meltem Karatepe

Ak ll  Toplu Ta ma Sistemleri Prof. Dr. Murat A. Yülek, Yrd. Doç. Dr. Abdullah 
S. Karaman
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Ankara Büyük ehir Belediyesi ile Organize 
Sanayi Bölgeleri taraf ndan yap lan hizmet 
protokolü hayata geçiyor. Türkiye’de ilk kez 
bir belediye taraf ndan at lan bu cesur ad mla 
üretim üsleri alt yap lar  tamamlan yor. 

Ankara Büyük ehir Belediye Ba kan  Melih 
Gökçek ‘in bu örnek ad m  Ekonomi bakanl -

 taraf nda da di er belediyelere model oldu. 

Protokol gere i OST M’in su,yol ve çevre 
alanlar nda dev hizmetler hayata geçti.

 YOL VE ASFALT ÇALI MALARI
Toplam  35000 metrekare yeni yol aç lmas  ve yol 
geni letmesi yap ld

Di er taraftan bölgenin % 70 lik k sm nda eski as-
faltlar kaz narak yeni asfalt al nd . 

Çevre düzenleme
Toplam  13451 metrekare ye il alan n düzen-
lenmesi ankara büyük ehir belediyesi çevre 
koruma daire ba kanl  ile ostim osb mü-
dürlü ümüzün ortak çal mas  ile tamamlan-
m t r. Yeni düzenlenen ye il alanlarda su ve 
elektrik altyap s  ostim osb taraf ndan, yap sal 
ve bitkisel peyzaj çevre koruma taraf ndan ya-
p lm t r. Ayr ca bölgemizdeki tüm aktif ye il 
alan ve refujlar n çevre koruma dairesi taraf n-
dan bak m  yap lmaktad r.

çmesuyu, pissu, ya mursuyu hatlar  ve i le-
tilmesi:

Protokolden sonra aski kurumu taraf ndan böl-
gede olu an altyap  ar zalar na koordineli çal -
ma neticesinde süratle müdahale edilmektedir.

Mevcut altyap n n devir edilmesi ve kat l m 
bedelleri konusunda ya anan sorunlar n gide-
rilmesi için haz rlanan protokol imza a ama-
s nda.

400 Metre yeni içme suyu hatt , 800 metre pis-
su ve ya mursuyu hatt  imalat  aski taraf ndan 
tamamland .  

Köprü Yap lmas  :Köprü Yap lmas  :
Al nteri bulvar  ile uzayça  caddesi kesi i-Al nteri bulvar  ile uzayça  caddesi kesi i-
me yap lacak olan köprülü kav ak projesi me yap lacak olan köprülü kav ak projesi 
tamamland . hale a amas nda.  2013 Y l n n tamamland . hale a amas nda.  2013 Y l n n 
2. Çeyre inde köprünün hizmete girmesi ön-2. Çeyre inde köprünün hizmete girmesi ön-
görülüyor.görülüyor.

  

Protokolden sonra mevcut ostim altyap s  aski 

taraf ndan i letilmektedir. Bu ba lamda altya-

p  ar zalar na aski taraf ndan süratle müdahale 

edilmektedir.

Ostim ve aski aras nda sa lanan koordinasyon 
ile altyap  konusunda daha kaliteli ve daha h z-
l  hizmet ak  sa lanm t r. Aski taraf ndan 
bölgemzin altyap  eksikleride aski taraf ndan 
süratle giderilmektedir.

Belediye Sanayi birli inde Örnek Ad mlar At l yor
Türkiye’de ilk kez bir büyükşehir 

belediyesi organize sanayi bölge-

lerinin alt yapısını hiçbir karşılık 

beklemeden yaptı.
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Rayl  Sistem Dolu Dizgin Hedefine Ko uyor

Karabük Üniversitesi Rayl  Sistemler Çal tay  Yapt

Rayl  Sistemler Kümesi olarak yerli 
katk  konusunda gelinen a aman n tüm 

ülkeye yay lmas  için tüm çaba kullan l yor. 

htiyac  olan tüm illere bu süreç anlat l yor. 

stanbul - Konya-Samsun-Kayseri tramvay ve 

metro projelerinde Ankara örne i anlat l yor.

%100 yerli üretim a amas na gelen Türk 
 rmalar , üretim ve yaz l m kabiliyetlerini 

küme çal malar yla bürokrasi ve yerel yöne-
ticilere anlat yorlar. Hangi uluslararas   rma 
Türkiye’deki i leri al rlarsa als nlar onlar n 
projelerinde de en az %51 yerli katk  sa laya-
bileceklerini hat rlat yorlar.

Yerli üretimi misyon edinen Rayl  Sistemler 

Kümesi de; ‘Kim al rsa als n hangi yabanc  

 rmaya verilirse verilsin mutlaka bir yerli 

partner olsun’ diyorlar. 

Türkiye’deki projelerle ilgilenen yabanc   r-

malar da çoktan yerli partner aray na girdi 

bile.

spanyol Rayl  sistemle Kümesi çok etkin 

bir heyetle Türkiye temaslar nda bulundu. 

OST M’i ziyaret eden küme; ARUS(Anadolu 

Rayl  Ula m Sistemler) kümesinden ayr nt l  

bilgi ald . Barselona Ula m Bürokratlar  ile 

Uluslar aras   rma yöneticilerinin bulundu u 

heyete yerli  rmalar n kabiliyet ve potansiye-

li hakk nda ayr nt l  bilgi verildi. Kar l kl  i -

birli i için prensip görü meleri yap ld . Yerli 

 rmalar; spanyol Kümesine bölgedeki proje-

leri için daha uygun partnerlik yapabilecek-

lerini de kan tlad lar. Eski ehir ve stanbul’a 

geçen spanyol heyeti, Türkiye’nin Rayl  

Sistemler üretim potansiyeline a k nl n  

gizleyemedi.

Türkiye’de bir ilk olan Ankara 

metro ihalesindeki %51 ofsett 

başarısı İstanbul’a örnek oldu. 

İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Kadir Topbaş’a Raylı 

sistemde yerli potansiyelini 

anlatan OSTİM Başkanı Orhan 

Aydın; İstanbul raylı sistem ihti-

yaçlarında ve satın almalarında 

bunun göz ardı edilmemesini 

istedi.

ÇALI TAYIN SONUÇ B LD R S

• imdiye kadar ilk kez ilgili bütün tara  ar 
ayn  hedefe odaklanm  olarak bir araya gelip, 
yürütülmekte olan ve planlanm  projeler ilk 
kez bu çal tay ile kamuoyu önünde payla l-
maktad r

• Rayl  sistemlerde “Yerlile tirme” ba l kl  
bu panel ile ülkemizde artmakta olan Rayl  
Ula m Sistemleri yat r mlar nda yerli üretim 
oran n n art r lmas  ve büyümekte olan Rayl  
Ula m Sistemleri pazar nda Türkiye’de üre-
tim yapan sanayicinin daha çok söz sahibi ol-
mas n n gereklili i vurgulanm t r.

• Türkiye, h zl  tren i letmecili i yapan dünya-
da 8, Avrupa'da 6' nc  ülkedir.

• Dünyada u anda 7 ray üreticisi var bunlar-
dan birisi KARDEM R. Teker ve sinyalizas-
yonda da ilk 10 içindeyiz. Adapazar 'nda h zl  
tren fabrikas  yap l yor, h zl  tren üretiminde 
de dünyada  ilk 10 içinde olmas  hede  eniyor.

• Türkiye’ deki yolcu ve yük ta mas  rapor-
lar na göre yolcu ta mas n n yüzde 95’i ka-
rayolu, yüzde 3’ü demiryolu ve yüzde 2’si 

havayolu ile yap lmaktad r. Bunun yan nda 
yük ta mas n n yüzde 90’  karayolu, yüzde 5’i 
demiryolu ve yüzde 5’i denizyolu ile gerçek-
le tirilmektedir.

• Mevcut demiryolu projelerine ek olarak, 
Sakarya-Düzce-Bolu-Zonguldak-Karabük-
Kastamonu- Havza demiryolu projesinin ya-
p lmas n  önerilmi tir ve önerilen bu proje ile 
bat  Karadeniz Bölgesinin Bat ’da stanbul, 
Do u’da Samsun limanlar na demiryolu ile 
ba lanmas  sayesinde bölgenin kalk nmas  
h zla art r lacakt r.

• Karabük Üniversitesi 2011 y l nda 
Türkiye’de ilk defa Rayl  Sistemler Mühen-
disli i bölümünü açarak 2011-2012 e itim ö -
retim y l nda 97 ö renci ve 2012-2013 e itim 
ö retim y l nda da 132 ö renciyi bünyesine 
katm t r.

• Anadolu Rayl  Ula m Sistemleri Kümelen-
mesi B k. Yard mc s  ve OST M Vakf  Yöne-
tim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelikdo an

•  Otomotiv pazar n n yabanc   rmalar taraf n-
dan payla ld n  belirterek, “Türk Otomotiv 

Endüstrisinde Türkiye’nin yerli markas  yok-
tur. Otomobillerin Güç Paketinin tamam na 
yak n  d ar dan ithal edilmektedir. Otomotiv 
pazar  yabanc   rmalar taraf ndan payla lm -
t r.

• Rayl  Ula m Sistemlerine bak ld nda u 
anda yabanc  yat r mlar henüz ba lamam -
t r  bu nedenle tamamen yerli üretim ve milli 
markam z n üretilmesi ve geli tirilmesi kendi 
 rmalar m zca gerçekle tirilebilir. 324 adetlik 

Ankara metro araçlar  ihalesinde yüzde 51 
yerli katk  pay  art  getirilmi tir. AB, ABD ve 
dünya ancak yüzde 50 yerli katk  oran  (OFF-
SET) ile yabanc lara üretim izni vermektedir. 
RTE Tramvay üretiminde ilk öncü  rma ve 
destek  rmad r.  Yerli üretim oldu u zaman 
yeniliklere aç k olarak istenildi i zaman yeni-
likler uygulanabilmektedir fakat yabanc  üre-
timde  ürün o ekilde kal r ve geli tiremezsiniz, 
yeniliklere ayak uyduramazs n z. Bu sektörde 
çal an  rmalar m z 2013-2014-2015 ve son-
ras nda Rayl  Ula m Sistemlerini üretebilecek 
potansiyele ve kabiliyete sahiptir, bu  rmalar -
m zla i birli i yap larak desteklenmesi gerek-
lidir.”

• Anadolu Rayl  Ula m Sistemleri Kümelen-
mesi yetkililerinden Dr. lhami Pekta : 

• Kümenin belli bir bölgeyi de il tüm 
Anadolu’yu kapsad n  belirterek Rayl  Ula-

m Sistemlerinde tüm üretici, i letme, kurulu  
ve üniversitelerin i  birli i ve güç birli i ile tek 
çat  alt nda toplanarak  Rayl  Ula m sistemle-
rinde tamamen yerli ve milli markam z n üre-
tilebilece ini ve bu markan n küresel pazarda 
rekabet edebilen ve kal c  bir marka olabilece-
ini vurgulam t r.

Raylı Sistemlerin önemli bir konusu 

olan Türkiye merkezli test platformu 

ve laboratuvarlarının gerekliliği de 

vurgulanarak, TCDD’nin Karabük 

Üniversitesi’nde Türkiye’nin ve yakın 

çevresinin tek ray aşınma ve mekanik 

testlerinin yapılacağı 5 kilometrelik 

‘Ray Test Yolu’ platformu altı ay içinde 

tamamlanacaktır.

Karabük Üniversitesi’nin bu ray test 

platformuna ilave olarak yaklaşık 20 

kilometrelik ikinci bir test platformu 

olan Raylı Sistemler araç dinamik, 

mekanik ve stabilite test platformunu 

da kurmayı planladığı ve bu ikinci test 

platformunda hızlı tren araçlarının da 

testleri yapılabileceği belirtilmiştir.

Kardemir mantarı sertleştirilmiş ray 

üretimi ve buna ilaveten raylı sistemler 

alanında başta çelik tekerlek, makas ve 

vagon olmak üzere diğer üretim proje-

lerini de 2013 yılında tamamlayacaktır.
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spanyollar Ostim’in Rayl  Çabas ndan Etkilendi
spanya Rayl  Sistemler Kümesi Ostim’de

Anadolu Rayl  Sistemler Kümesi faali-
yetleri yabanc lar n gündemine girdi. s-

panya Rayl  sistemler Kümesi Ostim’i ziyaret 
ederek geni  bilgi ald lar. Küme üyesi  rmalar  
yak ndan tan yan spanyollar i birli i aray la-
r n  h zland rmak niyetlerini bildirdiler. ARUS 
üyesi  rmalar n üretim  kapasite ve potansiye-
lini ö renen spanyol heyeti kümenin k sa süre 
içinde olu turdu u etki gücünden memnun 
oldular.

ARUS ba kan  Ziya Burhanettin Güvenç; 
Türkiye’nin h zl  tren i letmecili i yapan dün-
yada 8, Avrupa'da 6' nc  ülke oldu unu hat r-
latarak, ‘Dünyada u anda 7 ray üreticisi var 
bunlardan birisi KARDEM R. Teker ve sinya-
lizasyonda da ilk 10 içindeyiz. Adapazar 'nda 
h zl  tren fabrikas  yap l yor, h zl  tren üreti-
minde de dünyada  ilk 10 içinde olmas  hedef-
leniyor.’ Dedi.

spanyol heyetine bilgi veren Güvenç; Türki-
ye’ deki yolcu ve yük ta mas  raporlar na göre 
yolcu ta mas n n yüzde 95’i karayolu, yüzde 
3’ü demiryolu ve yüzde 2’si havayolu ile ya-
p lmakta oldu unu bunun yan nda yük ta ma-
s n n yüzde 90’  karayolu, yüzde 5’i demiryolu 
ve yüzde 5’i denizyolu ile gerçekle tirildi ini 
hat rlatarak Sakarya-Düzce-Bolu-Zonguldak-
Karabük-Kastamonu- Havza demiryolu proje-
lerinin heyecan verici oldu unu söyledi.

Anadolu Rayl  Sistemler Kümelenmesinin  
özel te ebbüs  rmalar ndan Durmazlar A. . 
Bozankaya A. ., ABB ve  di er kurulu lardan 
kat l mc lar n ve Demiryolu Ta mac lar  Der-
ne i temsilcisinin yerlile tirme konusuna çok 
önem verdikleri “Devletimizin Rayl  Sistem-
ler yat r mlar nda en az yüzde 51 yerli üretim 
tercihinin ülkemizdeki Rayl  Sistemler üretim 
yat r mlar n  h zland raca n , iyi de erlendiri-
lirse önümüzdeki 20-30 y ll k vizyonda Türki-
ye’deki Rayl  Ula m Sistemleri yat r m, üre-
tim, test ve istihdam pazar büyüklü ünün 800 
milyar dolar  geçece ini vurgulad lar.
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3.Sinerjitürk Savunma ve Hava-
c l k Teknolojileri Etkinli i 11-14 

Ekim 2012 tarihlerinde zmir Çe me 
Sheraton Otel’de gerçekle tirildi.

Milli Savunma Bakan Yard mc s  Say n 
Hasan Kemal YARDIMCI, Savunma 
Sanayi Mü te ar  Say n Murad BA-
YAR ile yurt içi ve d ndan 110 Türk 
giri imci, akademisyen ve üst düzey 
yönetici geli en teknolojileri görü tü ve 
yeni i birli i olu turmak için f rsatlar  
planlad lar.

Türkiye’ye dünyadan bakan Türkler 
taraf ndan;  Dünya rezervinin %75 inin 
Türkiye’de bulundu u BOR madeninin 
zenginle tirilmesi ve dünyaya örnek 
olabilecek elementer BOR çal mas  
anlat ld . 

Uzay ve uydu çal malar  konusunda 
TÜB TAK Uzay Teknolojileri Ara t r-
ma Enstitüsü taraf ndan yap lana çal -
malar, Mü terek Savunma ve Otomotiv 
teknolojileri geli tirme ve üretim Ko-
nusunda OST M Vakf ndan Doç. Dr. 
Sedat ÇEL KDO AN’ n konu mas  ve 
Washington Devlet Universitesinden 
Prof. Dr. Atakan PEKER’in sunumlar  
kat l mc lara yeni ufuklar açt .

Bugüne kadar 37 i birli i olu an ve 81 
ülkeden 260.000 yurtta m za ula an 

S NERJ TÜRK’ün bu etkinli inde; 
Savunma Sanayii Müste ar Yard mc -
s  Say n Sedat GÜLDO AN “Vizyon 
2023” ba l kl  konu mas nda, Savunma 
Sanayii Müste arl  olarak önümüzde-
ki on y l içinde yapacaklar  çal malar n 
alt n  çizerek bu hede  ere ula mak için 
KOB ’lere verilen önemi vurgulad . 

TÜB TAK Ba kan Yard mc s  ve TÜ-
B TAK Bili im ve Bilgi Güvenli i leri 
Teknolojiler Ara t rma Merkezi Ba ka-
n  Dr. Hasan AYAZ ‘da geli en tekno-
lojiler ve TÜB ATKIN bu konularda 
hassasiyetle üzerinde durdu u temel 
hedef ve kriterler konusunda görü leri-
ni aç klad . 

“Dünyada geli en teknoloji alanlar ”, 
“savunma sektöründe küresel aktör 
olmak” ve “savunma teknolojilerin-
deki geli meler, türkiye için yeni f r-
sat alanlar  olu turabilir mi?” konulu 
panellerde yan sanayi ile yurt içindeki 
ve d ndaki ana sanayi  rmalar n hangi 
alanda daha fazla i birli i olu turabile-
ce i ortaya konuldu.

 www.sinerjitürk.org.tr web sayfas n-
dan ve sosyal platformlardan 3.Siner-
jitürk Savunma ve Havac l k Teknolo-
jileri Etkinli i videolara ve sunumlara 
eril ilebilir.

Savunma Sektörüne Türk Sinerjisi

3.Sinerjitürk Savunma 

ve Havacılık Teknolojileri 

Etkinliği 11-14 Ekim 2012 

tarihlerinde İzmir Çeşme 

Sheraton Otel’de gerçek-

leştirildi.
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Sedat ÇEL KDO AN

Savunma teknolojisindeki geli meler Türkiye 

için her zaman f rsat alanlar d r. Çünkü;

Türkiye co rafyas  ve tarihi güçlü bir savunma 

ve güçlü bir orduya sahip olmam z  zorunlu 

k l yor. 

Bu itibarla savunma ile ilgili her türlü silah, 
araç, gereç ve donan ma ihtiyac m z var ve bu-
nun için bütçe ay rmak zorunday z. 

HT YAÇ ve BÜTÇES  olan her sahada f r-
satlar var demektir. Bu durumda Türkiye ola-
rak bu imkân  NASIL f rsata çevirebiliriz? 

Bu hususun cevab n  burada projeler üzerinde 
cevaplamak istiyorum. 

Daha önce ya anm  olaylardan faydalanarak, 
eksik veya yanl  hususlar  belirtmek ve çözüm 
yollar n  arayarak tart maya açmak istiyorum.

Havac l k Sektörü
  1.Türkiye Örne i

De erlendirme : 
• Özel sektör Nuri Demira  ve Vecihi Hür-

ku  ) olarak uçak tasar m , imalt  ve sat  
hususlar nda ba ar l  olunmu tur. 

• Ba ar s zl k Sebebi : Devletin  yanl  po-
litikas d r. 

  2.Endonezya Örne i

A a da resimleri gösterilen uçaklar endonez-
ya taraf ndan üretilmi tir. 

De erlendirme : 
• Uçaklar  üreten IPTN  rmas  ba ar l  ol-

mu tur. 
• Endonezya devleti gerekli destekleri sa -

lam t r.
• Strateji hatas  nedeni ile üretim sürdürü-

lememi tir. 
• Sebebi : Stratejide hata yap lm t r. En-

donezya bu i e tek ba na ba lam t r. 
Konsorsiyum kurulabilseydi ba ar  ans  
yüksek olurdu.

  3.Avrupa Örne i

De erlendirme : 
• Özel sektör olarak ba ar l  olunmu tur. 
• Strateji : EADS olarak Avrupa konsor-

siyumu kurularak proje gerçekle tirilmi  
ve ba ar  sa lanm t r.  

• Konsorsiyuma kat lan devletler gerekli 
devlet politikalar n  uygulayarak, ülke-
lerinin potansiyellerini harekete geçirmi  
ve ba ar ya destek olmu lard r. 

 4.Asya Örne i

De erlendirme : 
• Özel sektör ba ar l  olmu tur. 
• Strateji : Risk ve Pazar payla m  sebebi 

ile Singapur, Fransa ve Çin konsorsiyum 
kurmu lard r. 

• Kosorsiyuma kat lan devletler gerekli 
destekleri sa lam t r. 

  5.Türk Uçak Sanayi (TAI)

TA  ( Türk Uçak Sanayi ) projesinin geli -
mesini de erlendirirsek, a a daki sonuçlar  
dikkate alabiliriz. 

F-16 uçaklar n n k smi üretim ve montaj i -
lemleriyle i e ba lanm  ve kaliteli üretimleri 
dolay s yla çok ba ar l  olmu tur. 

Offset uygulamalar  ile BOEING uçak parça 
üretimlerine ba lanm  ve daha sonra AIR-
BUS ve di er havac l k irketlerine parça 
imal ederek rekabetçi duruma geçilmi tir. 

Zirai ilaçlama uça  tasar m ve imali projesi 
ile tasar m kabiliyetini geli tirmi  ve güven 
kazan lm t r. 

Bu güven ile özgün tasar m ve i birli i ile 
birlikte üretilmek üzere yeni ürünlere ge-
çilmi tir. Bu bir ba ar  örne idir.  Bu ba ar  
Türkiye ihtiyaçlar  için yeterli de ildir.

O halde ne yap lmal ? 
• Türkiye’nin sivil ve askeri olmak üzere 

uçak ve helikopter ihtiyaçlar  çoktur. Ge-

lece e dönük ihtiyaçlar da dikkate alarak 

projeksiyonlar haz rlanmal d r. 

• Üretilmek istenen ürünler için MAL -

YET, PAZAR ve R SK payla mlar  

dikkate al narak KONSORS YUMLAR 

olu turulmal d r. 

• (D-8 ülkeleri, Asya ülkeleri ve baz  Av-

rupa ülkeleri ) 

• Türkiye siyaseti bu projelerin ba ar s  

için gerekli AR-GE ve DESTEK prog-

ramlar n  haz rlayarak konuyu DEVLET 

POL T KASI olarak belirlemelidir. 

OTOMOT V SANAY NDE DURUM

Otomotiv Sanayinin durumu a a da verilmi -

tir.

Bize göre iyi bir uluslararas  de erlendirm 
için G.KORE, TÜRK YE mukayesesi yap l-
mal d r. 
(Bench mark) 

Türkiye De erlendirmesi : 
• Türkiye otomotiv  rmalar , kaliteli üre-

timi ve maliyet ve ihracat bak m ndan 

ba ar l  olmu lard r. Ancak Türkiyenin 

M LL  bir markas  yoktur. 

• 65 y ll k bir mazisi olan otomotiv sektö-

rü, Hükümetlerimizin AR-GE, TE V K 

ve DESTEK programlar  konusunda 

markala may  hedefalan bir stratejisi ye-

terli olmad ndan M LL  MARKAMIZ 

olmam t r. 

G.Kore De erlendirmesi : 
le bir arada, 45 milyonluk az bir nüfusu ol-

mas na ra men HYUNDAI , K A, DOOSAN   

gibi  DÜNYA MARKALARINI ç karmay  

ba arm t r. 

KORE, stratejisi ve Devletin Politikalar  ile 

ba ar y  yakalam t r.

SONUÇ 
Yüksek teknoloji ürünlerinde MARKA ola-

bilmemiz için, DEVLET POL T KASINA 

ihtiyaç vard r. Bu husus için sadece HEDEF 

belirlenmesi ka   gelmemektedir ve her türlü 

f rsat n ba ar ya ula abilmesi için; 

• Ar-Ge Destekleri, Üretim Te vik-
leri Ve Konsorsiyumlar n Olu -
turulmas  Gibi Strateji çeren 
Hükümet Programlar na, 

• Bunlara Paralel Bürokratik Dü-
zenlemelere, 

• Bilgi Ve Teknoloji Firma Veya 
Kabiliyetleri Destekleyen Ve 
Halk n Kendi Mal n  Tercih Et-
mesini Sa layacak Devlet Politi-
kalar na htiyaç Vard r.

Savunma Teknolojilerindeki Geli meler 
Türkiye çin Yeni F rsat Alanlar  Olu turabilir Mi?

CN-235 Multi-PurposeCN-235 Multi-Purpose
Transport Aircraft Endonezya ÜretimiTransport Aircraft Endonezya Üretimi
(44 yolcu kapasiteli)(44 yolcu kapasiteli)

HC120 EC-120 HC120 EC-120 
Helicopter (5 ki ilik)Helicopter (5 ki ilik)
Asya ÜretimiAsya Üretimi

AIRBUSAIRBUS
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Devrim sonras nda ekonomik at l mlara 
geçen Tunus’un ekonomiden sorumlu 

bakanlar  OST M’e ç karma yapt lar.  Ostim 

modelini kendi ülkelerine kurma karar  alan 

Tunuslu bakanlar, Türk  rmalar n  da yat ma 

te vik ediyorlar.

OST M ‘in tek bir fabrika gibi çal t n  söy-

leyen Yön.Kur. Ba kan  Orhan Ayd n: OST M 

5000 i letme ve  50000 çal anla tam bir fabrika 

vadisidir dedi. Bu modelin Giri imci yeti tire-

rek istihdama katk  sa lad n n alt na çizen Ay-

d n; Tunus’da ehre yak n en az 1milyon metre 

kare alanda kurulabilece ini bunun için kendi 

deneyimlerini payla abileceklerini hat rlatt .

Tunus’un ilk sanayi bölgesi olacak at l m için 

OST M en iyi model diyen Sanayii bakan  

Chakhari, ülkelerinin Akdeniz pazar na aç lan 

kap  oldu unu hat rlatarak biranevvel temel at-

mak istedi ini belirtti.

Maliye Bakan  Besbes ise Tunus’un devrim ön-

cesinde %2 küçülen bir ekonomiden bugün %3 

büyümeye geçen ülke oldu unu hat rlatarak 11 

milyonluk olduklar n  ancak 70 milyonluk hin-

terlanda sahip olduklar n  belirtti.

Yat r m Bakan  Betteib Türkiye’ye çok s k 

geldiklerini özellikle yat r m ajans  ba kan n n 

burada kamp kurdu unun alt n  çizerek OST M 

modeliyle i e ba laman n çok ak lc  oldu unu 

söyledi. Küçük sanayi kurulu lar yla ülkelerin-

de giri imci ruhu olu turarak t pk  Türkiye de 

oldu u gibi baz  sektörlerde dünya ligine oyna-

mak istediklerini belirten Betteib, OST M rüya-

s n  biz de gerçekle tirece iz dedi.

Tunuslu bürokratlarla OST M aras nda imza-

lanman protokolle Tunus’a ilk sanayi ehri ku-

rulmas  planland .

Hem ehre yak n alanlarda hem küçük giri-

imciye uygun hem de büyümeye aç k sanayi-

le me modeli olan OST M örne ini Ba bakan 

düzeyinde de erlendiren Tunus;  ekonomiden 

sorumlu 3 bakan ,yat r m ajans  ba kan  ve bü-

rokratlar yla Ankara’ya gelerek kararl l klar n  

gösterdiler. 

Ayd n’ n yapt  sunumda Kazakistan’a 
önce ticari i birliklerinin art r lmas  ve 

ard nda sanayi bölgesinin kurulmas na katk  
ve model sa lanaca n  belirterek ortak pro-
jenin önceliklere göre h zla hayata geçece ini 
anlatt .

Ostim Ba kan  Orhan Ayd n ile ikili görü me-
ler yapan  Kazakistan Ba bakan Yard mc s  ve 
Sanayi ve Yeni Teknoloji Bakan  Aset Iseke-
ev  Kazakistan'da ortak Türk-Kazak OSB'si 

kurulmas  için anla t k. ki y l içinde hayata 
geçecek" dedi.

 Türkiye-Kazakistan Ticaret ve Yat r m Fo-
rumu  Ba bakan Recep Tayyip Erdo an 

ve Kazakistan Devlet Ba kan  Nursultan 
Nazarbayev'in de kat ld  zirvede Türk ve 
Kazak i adamlar  1.3 milyar dolar de erinde 
17 anla maya imza att . Ayr ca yat r m de eri 
834 milyon dolar olan 6 anla ma iki liderin hu-
zurunda imzaland . 

Zirvede konu an Ba bakan Recep Tayyip Er-
do an, iki ülke aras ndaki ticari ili kilerin ye-
terli düzeyde olmad n  belirterek 2015 y l na 
kadar 4 milyar dolar ticaretin 10 milyar dolara 
ç kar lmas n  hede  ediklerini söyledi. n aat, 
turizm otoyol, demiryolu, liman, köprü yap m  
gibi alanlar nda önemli i birli i yapabilecek-
lerini ifade eden ba bakan Erdo an,uçak bilet 
 yatlar n n ucuzlamas  için de THY ve Kazak 

Havayollar 'n n çal ma yapaca n  sözlerine 
ekledi. 

Kazakistan Cumhurba kan  Nursultan Nazar-
bayev ise,  ülke olarak son 2.5 y lda 11 mil-
yar dolarl k 450 projeyi hayata geçirdiklerini 
söyledi.  Nazarbayev,  ''2020 y l na kadar 500 
büyük i letme açmay  dü ünüyoruz. Bu pro-
jelerin toplam yat r m de eri 56 milyar dolar  
bulacak" diye ifade etti. Kazakistan' n Çin'le 
25 milyar dolar, Rusya'yla 30 milyar dolar, 
Avrupa'yla ise 50 milyar dolarl k ticaret yap-
t n  ifade eden Nazarbayev, " ki ülke aras n-
daki 4 milyar dolar yeterli de il. Bunu daha 
yukar lara ç karmal y z" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı 

Nur Sultan Nazarbey ile 

Başbakan Tayyip Erdoğan 

Kazakistan’a sanayi bölgesi 

kurma projesini 

OSTİM Yön. Krl. Başkanı

Orhan Aydın’dan dinledi.

Tunus Sanayii bakanı Mo-

hamed L. Chakhari, Maliye 

Bakanı Slim Besbes, Yatırım 

Bakanı Riadh Betteib gün 

boyu OSTİM modeli hakkın-

da ayrıntılı bilgi aldılar. 

Ostim Modeli Dünyada Talep Görüyor

Tunus Bakanlar  Ostime Ç karma Yapt
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Abdullah ÇÖRTÜ

Son dönemde 1967 y l nda kurulan, mik-
ro ve küçük ölçekte çok say da i yerinden 

olu an, yine çok say da müte ebbis ve çal an n 
bulundu u Ostim Bölgemize farkl  ülkelerden 
yo un talepler geliyor. Bizden Ostim modelinin 
kendi ülkelerine kurulmas n  talep ediyorlar. Bu 
talep ülkelerin ba kan, ba bakan ve bakan düze-
yinde en üst düzey kamu yetkililerinden geldi i 
gibi yine bu ülkelerin en ba ar l  özel sektör ku-
rulu lar ndan da gelebilmekte… Peki talebin bu 
kadar yo un olmas  neden kaynaklanmaktad r? 
Zannederim bu talep yirminci yüzy ldan yirmi 
birinci yüzy la geçerken dünyada ya anan temel 
de i imlerden kaynaklanmaktad r. O nedenle 
öncelikle yirminci yüzy lda, hatta daha öncesin-
de neler ya and  k saca bir göz atmakta fayda var:

Yirminci yüz y l esas itibariyle insanl k için güç 
mücadelesinin ac mas zca ya and  ve bu müca-
dele sonucunda insanl n st raba, üzüntüye, nef-
rete ve ac ya maruz kald  bir dönem olmu tur. 
Siyasi, kültürel ve ekonomik sava lar n ac ma-
s zca ya and  yüzy lda, komünizm do mu  ve 
arkas nda ciddi hasarlar b rakarak batm t r. Ka-
pitalizm alt n ça n  ya am  ve ülkeler aras nda 
derin uçurumlar olu turarak güçlünün daha güçlü 
oldu u bir dünya ortaya ç karm t r. Bu yüzy lda 
güç Avrupa’dan ABD’ye kaym , ABD’nin dün-

yay  ekillendirmeye ba lad  bir yüzy l olmu -
tur. Yüzy l n sonuna do ru Uzak Do u ülkeleri, 
dünya sahnesinde biz de var z demi tir. Bu yüz-
y l özellikle Çin’in ana oyuncu olarak a rl n  
hissettirmeye ba lad  bir yüzy l olmu tur. 

Yirminci yüzy lda özellikle kapitalizmin ülkeler 
aras nda derin uçurumlar meydana getirmesi so-
nucu güçlü olan, yukar  ç kan ve merdiveni iten 
ülkeler, di er ülkelere ekonomik, sosyal ve kül-
türel alanlarda sürekli bir eyler dayatm lard r. 
Ekonomik alandaki dayatmalar; pazar n z  aç n, 
ticaretinizi serbestle tirin, rekabetin önündeki 
engelleri kald r n, yabanc  yat r mlarla (  nansal 
ya da sabit sermaye yat r mlar yla) kalk n n, ithal 
ikamesi ya da yerli imalat gibi köhnemi  kavram-
lar  kafan zdan ve gönlünüzden silin, globalle in, 
uluslar aras  kurulu lar n güvenini kazanmak 
için onlar n taleplerine kulak verin gibi (belki 
bir k sm nda do ruluk pay  bulunan) konularda 
olmu tur. 

Peki kalk nm  ülkelerin ekonomik politikalar  
nas ld ? Kalk nmay  nas l sa lam lard ?

Üzerinde güne  batmayan büyük Britanya mpa-
ratorlu unun ba bakan  (William Pitt The Elder) 
öyle diyor: “ ngiltere sömürgelerinin bir at nal  

kadar s nai imalat yapmalar na izin verilmemeli-
dir.” in garibi bu sözü o tarihte ABD’yi kaste-
derek söylemesi…

ABD ise buna kar l k bebek endüstrisi program  
ile h zl  sanayi geli menin artlar n  olu turmu , 
sanayisini korumac l k ve sübvansiyonlar saye-
sinde geli tirmi tir. Ana yakla m yerli sanayiyi 
korumak olmu tur. Birinci dünya sava na kadar 
yerli sanayiyi korumak için ithal mallara en yük-
sek tarifeleri uygulayan ülke ABD olmu tur. Ve 
o dönemde en yüksek koruma oranlar n  uygula-
yan ABD dünyada en yüksek büyüme oranlar na 
ula an ülke de olmu tur. Sonuç olarak yirminci 
yüzy l n sonuna gelindi inde dünyan n süper 
gücü ortaya ç km t r. 

Kapitalizmin be i i ABD ve ngiltere’deki ko-
ruyucu politikalar di er ülkelerde de çok farkl  
de ildi. Korumac l k z rh na s narak büyüyen 
Almanya, Fransa, Japonya ve Kore’nin yan  s ra 
sveç, Finlandiya, Avusturya, Tayvan gibi ülke-

lerden de korumac l kla ilgili çok çarp c  örnekler 
mevcuttur. Bu ülkelerin tamam  bugün serbest 
piyasa ekonomisinin ba rolünde oynamaktad r. 

(Çin’in korumac l k politikas  ise ba l  ba na bir 
çal ma konusudur.) Bütün bu örnekler bize tica-
retin serbestle mesinin ekonomik kalk nmada bir 
neden de il bir sonuç oldu unu göstermektedir.

Özetle korumac  ekonomi politikalar yla geli en 
ülkeler merdiveni ittikten sonra dünya ticaretinin 
serbestle mesi için cansiperane çal makta ve bu 
kutsal (!) görevi merdivene ç kma ans  olmayan 
ülkelere tavsiye ve empoze etme misyonunu üs-
telenmektedirler. 

SANAY LE MEK Ç N EN UYGUN 
MERD VEN: OST M MODEL
Merdivene ç kma ans  olmayan maalesef a r-
l kl  olarak çevremizde bulunan ülkeler ise geli -
mi  ülkelerin politikalar n n hede   ve oyun alan  
olmu lard r. Afrika, Ortado u ve Orta Asya’da 
bulunan bu dost ülkeler imdi sanayile mek için 
bir merdiven kurmak istiyorlar. Ama sanayile -
meye nereden, nas l ba layacaklar n  bilemiyor-
lar. Bir k sm  zengin do al kaynaklara sahip olan, 
nüfus gücü bulunan ve jeo-stratejik önemi haiz 
topraklara sahip olan bu ülkeler, e er do ru bir 
modelle ba ar l  bir sanayile me süreci ba latabi-
lirlerse, yirmi birinci yüzy ldaki geli meleri ekil-
lendirebilecekler. 

Geli mi  ülkelerin yapt  gibi bu ülkelerin de 
kendi bebek endüstrilerini korumalar  ve te vik 
etmeleri gerekiyor. Ancak öncelikle do al olarak 
korunacak ve te vik edilecek bir bebek olmas  
gerekmektedir. Yani bu ülkelerin kendi geli -
mi lik düzeylerine göre sanayile menin belli bir 
noktas ndan i e ba lamalar  gerekmektedir. 

te tam bu noktada Ostim modelinin birçok 
kom u ve dost ülke taraf ndan neden çok talep 
gördü ü anla labilir. Ostim modeli adeta sana-
yinin do umhanesi, kuvöz odas , hatta çocukluk 
ve gençlik döneminin geçirildi i e itim yuvas . 

Çok say da i letmenin i birli i, dayan ma ve 
entegrasyon (cooperation, collaboration, integ-
ration) içinde çal t  bir sanayi ehri olarak, 
hem müte ebbislik, hem de i  geli tirmek için 
çok verimli bir ortam sa lamaktad r. Niteli i 
gere i büyük kurulmas  gereken endüstrileri de 
destekleyen yan sanayi olma özelli i ayr ca mo-
dele zenginlik katmaktad r. ehirle iç içe ya ayan 
sanayi bölgesinde, ehrin ve yerel yönetimler 
gibi ehirdeki di er hizmet merkezlerinin ihti-
yaçlar ndan hareketle imalat sanayi yatay ve di-
key olarak geli mektedir. Bölgenin ehirle iç içe 
olmas  hem lokasyon olarak hem de fonksiyon 
olarak ehir merkezinden ehrin d na do ru 
geli en sanayile mede kritik bir köprü özelli i 
ta maktad r. Hatta çok say da mikro ve küçük 
i letmeyi bir araya getirecek entegratörlerin bu-
lunmas  halinde, bu i letmeler bir anda çu ’larla 
ayn  masada i birli i yapar hale gelebilmektedir.

Yaz n n ba l nda “bebek endüstriler çu ’lara 
(çok uluslu irketlere) kar ” derken sadece bir 
rekabetten bahsetmiyorum. Ayn  zamanda bir 
i birli inden bahsediyorum. Yirmi birinci yüz-
y la damgas n  vuracak bu kar la man n nas l 
olaca d r. 

Ostim olarak geçti imiz günlerde Tunus ve 
Kazakistan ba ta olmak üzere birçok ülke-
ye Ostim modeli kurma konusunda projeler 
yürütüyoruz; kafa yoruyoruz; anla malar im-
zal yoruz. Ülkemiz için de dost ülkeler için de 
sanayile menin üst basamaklar na ç kabilmek 
için en uygun merdiveni kurmaya çal yoruz. 
Zannederim yirmi birinci yüzy l bu birlikteli-
in yüzy l  olacakt r.

Bebek Endüstriler Çu ’lara Kar

Ostim modeli adeta sanayinin doğum-

hanesi, kuvöz odası, hatta çocukluk ve 

gençlik döneminin geçirildiği eğitim 

yuvası. 

Çok sayıda işletmenin işbirliği, dayanış-

ma ve entegrasyon (cooperation, colla-

boration, integration) içinde çalıştığı bir 

sanayi şehri olarak, hem müteşebbislik, 

hem de iş geliştirmek için çok verimli 

bir ortam sağlamaktadır. 
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Hedef
Proje yakla m n  ve kümelenme yakla -

m n  esas alan yerel dinamiklerin harekete 
geçirilmesine olanak sa layarak, i birli i 
kurulu lar n n önderli inde ihracat sefer-

berli i ba latmak.

birli i Kurulu u
• hracatç  Birlikleri

 •Teknoloji Geli tirme Bölgeleri
 •Sektörel Üretici Dernekleri
 • l Sanayi / Ticaret Odalar  
 •Organize Sanayi Bölgeleri
 •Sektörel D  Ticaret irketleri (SD )
 •TOBB, T M, DE K
 •Endüstri Bölgeleri 
 • malatç lar n kurdu u dernek-birlik 

veya kooperati  er

Kümelenme Nedir?
Ayn  ya da benzer i  kolunda faaliyet 

gösteren, co ra   olarak birbirine yak n, 
birbirleriyle i birli i ve rekabet halinde olan  

•üretici  rmalar n,  
•yan sanayi  rmalar n n, 

•hizmet tedarikçilerinin ve  
•kurumlar n (örne in üniversiteler, kalk n-

ma ajanslar , odalar, sektör dernekleri)
bir araya geldi i bir çal ma modelidir. 

Neden Kümelenme?
 Kamu-Özel Sektör-Üniversite birli i
 Yo un Rekabetin Ya and  Gü-

nümüzde Dünyadaki H zl  Geli im ve 
De i ime Ayak Uydurmak ve Rekabette 

Bir Ad m Önde Olmak çin Ekonomik 
Kalk nma Modeli  Kaybedenin hiç 

olmad , kümede yer alanlar n tümünün  
kazand  bir birliktelik kümelenme 

Ur-Ge Deste i le Kümelenme 
Yakla m

Firmalar n, i birli i kurulu lar  önderli-
inde : 

•Ortak ihtiyaç analizi, 
•Ortak ö renme (e itim ve dan manl k) 
•Ortak pazarlama (tan t m, marka, ticaret 

heyeti, e le tirme) gibi ihracata yönelik 
eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi 

Proje Yakla m
Proje Nedir?
Amac , kapsam , süresi, bütçesi, hizmet sa -
lay c lar , uygulay c lar  ile öngörülen ç kt lar  
belirlenmi  faaliyetler bütünü

Amaç? 
birli i kurulu u koordinasyonunda  rmalar -

m z n ortak vizyon anlay  içerisinde, plan ve 
program yaparak ihracat stratejileri geli tirme-
lerinin özendirilmesi 

Projeler
96 Proje - birli i Kurulu u - 1701 Firma

Ur-Ge Deste i
Firmalar - birli i Kurulu u - Ekonomi Ba-
kanl

Destek Kapsam
• htiyaç Analizi 
• E itim ve Dan manl k 
• Yurtd  Pazarlama Program  ve Al m Heyeti 
• stihdam 
• Bireysel Dan manl k

Destek Süreci
• birli i Kurulu u Proje Sunumu 
• htiyaç Analizi ve stihdam 
• E itim ve/veya Dan manl k Program
• Yurtd  Pazarlama Program  ve/veya Al m 
Heyeti
• Bireysel Dan manl k

htiyaç Analizi
•Proje Haz rl k Evresi 
•Ortak Vizyon Olu turma Evresi 
•Makro & Mikro Rekabetçilik Analizleri 
•Sektördeki Trendler 
•Firma Analizleri 
•Yurtd  Pazar F rsatlar  
•Proje Yol Haritas  (3 Y ll k Stratejik Planla-
ma)
 Destek Miktar  : 400.000 ABD Dolar  Destek 
Oran  : %75 

E itim Ve Dan manl k Programlar
•D  Ticaret Yönetimi 
•Uluslararas  Pazarlama ve Elektronik Ticaret 
•Markala ma 
•Inovasyon ve Kümelenme 
•Kurumsalla ma ve nsan Kaynaklar  Yöneti-
mi 
•Bilgi ve leti im Teknolojileri 
•Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi 
•Kalite ve Verimlilik 
•Proje Yönetimi ve Stratejik Yönetim 
•Moda ve Tasar m 
•Bakanl kça uygun görülen sektöre özgü ko-
nular 

Destek Miktar  : 400.000 ABD Dolar  Destek 
Oran  : %75 

Yurtd  Pazarlama Programlar
Desteklenen Faaliyetler :
•Ortak pazar ara t rmalar  
•Pazar ziyaretleri 
•Ticaret heyetleri 
•Yurtd  fuar ziyaretleri 
•E le tirme faaliyeti 
•Küme tan t m faaliyetleri 

Destek Miktar  : Program ba na 150.000 
Dolar Destek Oran  : %75 

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN 

GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

hracat Seferberli inde 
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Yurtd  Pazarlama Programlar
Destek Kapsam ndaki Giderler 

•Ula m giderleri 
•Konaklama giderleri 

•Tan t m ve organizasyon giderleri 
•Tercümanl k gideri, 

•Toplant  ve ikili görü melerin yap ld  
yerlerin kiralama giderleri, 

•Görsel ve yaz l  tan t m giderleri 
•Halkla ili kiler hizmeti gideri 

Destek Miktar  : Program ba na 150.000 
Dolar Destek Oran  : %75 

 
Örnek Yurtd  Pazarlama 

Program  Süreci
Yurtd  Pazarlama Program  Ba vurusu 

•Hedef Ülke Ticaret Mü avirlikleri ile 
rtibat 

•Do ru Mü teriyi Bulmak için Halkla 
li kiler Dan manl  

• kili  Görü melerinin Organize Edilmesi
 •Kat l mc  Firmalar için Ortak Tan t m 

Kitapç  
•Hedef Ülkede Görsel ve Yaz l  Tan t m

•Program n Gerçekle tirilmesi 

Al m Heyeti Programlar
Desteklenen Faaliyetler 

Yurtd nda yerle ik ithalatç   rmalar n, 
kurum ve kurulu lar n, bas n mensuplar -

n n Türkiye’ye davet edilerek 
• kili i  görü meleri gerçekle tirmeleri 

•Tesis ziyaretleri 
•Meslek kurulu u ziyaretleri desteklenir. 

Destek Miktar  : Program ba na 100.000 
Dolar Destek Oran  : % 75 

Al m Heyeti Programlar
Destek Kapsam ndaki Giderler 

•Ula m giderleri 
•Konaklama giderleri 

•Tan t m ve organizasyon giderleri 
•Tercümanl k gideri, 

•Seminer, konferans, toplant  ve ikili 
görü melerin yap ld  yerlerin kiralama 

giderleri, 
•Görsel ve yaz l  tan t m giderleri 

•Halkla ili kiler hizmeti gideri 
Destek Miktar  : Program ba na 100.000 

Dolar Destek Oran  : % 75 

stihdam
Desteklenen Faaliyet 

Proje kapsam nda yürütülen programlar n 
organizasyonun ve koordinasyonunun 
sa lanmas  amac yla 2 ki inin i birli i 
kurulu u taraf ndan istihdam edilmesi 

Destek Miktar  : 2 Personel
 Destek Oran  : % 75

Örnek stihdam
 •Küme Yöneticisi 
 •D  Ticaret Dan man  
 •Marka Dan man  

irketler çin Bireysel 
Dan manl k
Hedef Grup 
•Proje Bazl  Deste e Kat lan 
Firmalar Desteklenen Faaliyetler 
•Bilgi ve leti im Teknolojileri 
•Finansal Yönetim ve Risk 
Yönetimi 
•Kalite ve Verimlilik 
•Üretim ve Tedarik Zinciri 
Yönetimi 
•Bakanl kça uygun görülen 
 rma ihtiyaçlar na özgü di er 

konularda dan manl k al m
Destek Miktar  : 50.000 ABD 
Dolar  Destek Oran  : %75 

T.C EKONOMİ 
BAKANLIĞI

İhracat Genel 
Müdürlüğü

KOBİ ve 
Kümelenme Destekleri Daire 

Başkanlığı Ekim 2012

birli ine Devlet Deste i
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Temizlikte "Buz Devri"

Kuru buz Hangi
Sektörlerde 
Kullan labilir

• Plastik sanayi

• Kauçuk sanayi

• Kimya sanayi

• Tekstil sanayi

• Döküm kal p sanayi

• So utma sanayi

• Sa l k sektörü

• Otomotiv sektörü

• G da sanayi

• Metal sanayi

• Mobilya Makineleri

• Gemi ve n aat sanayi

• Enerji sektörü

• Petro kimya sanayi

• Ka t sanayi

• Elektronik sanayi

• Ah ap ve tarihi yap lar 

sektörü

• Matbaa sektörü

Tabiatta serbest halde bulunan karbondioksit 
gaz n  kendi depolama tanklar nda depolaya-
rak, Bu gaz  Alman Buse teknolojisiyle pelep 
denilen parçac klar halince imal edip özel sak-
lama ko ullar nda muhafaza ediliyor. 

Bu pelepler her yüzeye vurdu u anda gaz 
haline dönü erek 800 misli büyüyerek yüzey 
temizli i gerçekle mektedir.  Bu teknoloji ile 
maliyet ve zamandan tasarruf sa lanmaktad r.

Kuru buz 1925 y l nda Amerika’da bulunmu -
tur . tamamen zarars z ve çevre dostudur hiçbir 
at k içermez. 

Buz Buz Ltd. ti  sahibi Fikret Dinçer;

Yapm  oldu unuz makine yat r mlar  kar -
s nda zaman içerisinde gözle görülen maddi 
zararlar bulunmaktad r. Bunun d nda gözle 
görülmeyen, yapt n z i lerden ve kullan-
d n z kimyasallardan dolay  insan sa l -

n  olumsuz etkileyen zararlar da var. Gaz, 
benzin, tiner, mazot, solvent ve buna benzer 
kimyasallar  herkes kullan yor. Petrol türevi 
ürünler kullan rken, ya  ya  ile temizleme 
mant  vard r. Elbette bu i lemi yaparken 
gözle görülen bir temizlik vard r. Ancak bir 
de gözle görülmeyen zararlar  vard r. Bu-

lundu umuz ortamda petrol türevi ürünleri 
kulland m zda bu kimyasallar maalesef so-
ludu umuz , bize hayat veren oksijene kar -
maktad r. Makine temizli inde farkl  yüzeyler 
için farkl  kimyasal ürünler  kullan l yor. Do-
al olarak oksijene kar t rd m z kimyasal 

say s  da art yor. Ve biz fark nda olmadan tüm 
bu kimyasallar  oksijenle birlikte içimize al -
yoruz. O an fark edilmese de zamanla sa l k 
sorunlar  ya yoruz. Zaten bu zaman kadar tek 
bir ürünle tüm yüzeylerin temizli ine rastlan-
mad  Mutlaka çe itli yüzeylere göre kimyasal 
temizlik ürünleri vard r. Nihayet 1925 y l nda 
Amerikal lar n kuru buzu bulmas  ile asl nda 
bu sorun ortadan kalkm t r. Son 3-4 senedir 
bu Türkiye’de mevcut. 

Kuru buzun en büyük özelli i hiçbir at k 
içermemesidir. Bu bak mdan tamamen çevre 
dostu ve zarars z bir üründür. nsan sa l n  
tehdit edici unsuru bulunmamaktad r. Yüzey 
a nd rmas  söz konusu de ildir. Bundan do-
lay  kuru buzu kimyasal maddelerle mukayese 
etmek her aç dan yanl  olur. Kuru buzun in-
san sa l na, çevreye ve i letmeye sa lad  
faydalar çok de erlidir. Böylesine de erli bir 
ürünü de  hizmete  sunmaktan dolay  oldukça 
mutluyuz. 

Kuru buzun tam anlam yla 
kullan ld  alanlar;
Karbon Takalama: 

Karbon gibi elektrik santralleri gibi büyük 
nokta kaynaklardan emisyon azaltmak için, 
yer alt  kaya olu umlar  içinde, Continental 
Karbonik likit karbondioksit karbon yakalama 
ara t rma projelerinde kullan l r.

Bulut Tohumlama: 

1946 y l nda New York’ta General Electric 
Laboratuar taraf ndan tesadüfen ke fedilmi -
tir, o tarihten bu yana dünyan n çe itli yerinde 
ya mur ya d rmak amac yla bulut olu turul-
maktad r.

Yeralt  Petrol  Ay klama:

Yer alt  petrol ç karmak için karbondioksit ka-
barc klar  kullan l r.

Araç göçüklerinde:

Araç göçüklerini boya çizmeden göçük tamiri.

Yak t tank  temizlemede:

Benzin ve yak t tanklar  temizli inde güveni-
lir.

“Kuru Buz İle Makine Temizliği”. 

Avrupa da özellikle Almanya da çok 

yaygın bir teknoloji olan Kuru Buz 

teknolojisi Ankara’da hayat buldu.  

2009 yılında Ankara’da kurulan  

ANKABUZ firması  sağlığa zararsız 

su kullanarak ve son teknoloji ma-

kinelerle kuru buz üretimi yapıyor. 

KuruBuz temizleme makinesini de 

OSTİM de üretmeyi başaran Firma 

hızla bu hizmet alanlarını gelişti-

riyor.
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Ostim i  arayana i ,i çi arayana perso-
nel bulmay  internet sitesiyle kolayla -
t rd . Küçük sanayi i letmelerine  perso-
nel ve eleman sorununu çözmede  Ostim 
OSB; stihdam o  siyle destek veriyor.  

 arayanlarla,i  gücü arayanlar  ayn  
sitede bulu turan 'ostimkariyer' ücretsiz 
üyeliklerle daha geni  kitlelere ula may  
hede  iyor. 

Ostimde faaliyet gösteren tüm  rmalar 
kendi ihtiyaç duyduklar  eleman ilanla-
r n  bu site arac l yla ücretsiz olarak 
verebiliyorlar.

Ostim bünyesinde faaliyet gösteren 
5000 i letmede i  arayan herkes de  üc-

retsiz üyelikleriyle güncel ilanlar  takip 
edebiliyorlar.

Ostim stihdam O  si Koordinatörü 
Bilge YÜKSEL verenler in; htiyaç 
duyulan i gücü için ilan verebilece i, 
kay tl  güncel özgeçmi leri inceleyip 
ba vuru yapan adaylarla görü ebileci i, 
arad n  i gücüne kolay ve h zl  bir e-
kilde ula abileceklerinin alt n  çizdi.

Yüksel; i  arayanlar n da www.ostimka-
riyer.com sitesinde yeralan üye ol for-
munu doldurarak ad  ve ifresiyle giri  
yapabileceklerini söyledi.

 ve çi bulman n en kolay yolu

Bilge YÜKSELBilge YÜKSEL

 2011 ADAY BA VURU SAYISI F RMA TALEB KAR ILANAN TALEP SAYISI

948 234 186
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Küreselle me ile birlikte her geçen gün de i im-
lere konu olan yenidünya düzeninde, ekonomik 
anlamda s n rlar n kalkmas  özellikle Küçük ve 
Orta Ölçekli letmelerin stratejik yönetim süreci 
içerisinde yönetilmelerini zorunlu k lm  ve hat-
ta uygulad klar  stratejilerde de baz  de i imleri 
zorunlu hale getirmi tir.

Kar elde etme, sat  geliri sa lama, sosyal so-
rumluluk amac  ve hayat n  idame etme gibi 
amaçlar  olan ve bu amaçlar içerisinde kar elde 
etme ve maliyet dü ürme gibi stratejilerle sert 
rekabet artlar  içerisinde yol almaya çal an Kü-
çük ve Orta Ölçekli letmelerin hayatlar n  ida-
me ettirebilmeleri için daha dinamik bir ekilde, 
sa l kl  bir çevre analiziyle iç çevre ve d  çev-
redeki durumlar n n her yönüyle analiz edilip, 
gelecekte nas l bir yol takip edecekleri önceden 
planlama yoluyla öngörülüp, gerekli stratejiler 
uygulan p, denetim mekanizmas  ile i letmenin 
amaçlar  ve ula t  sonuçlar aras ndaki sapma-
lar n belirlenmesi gerekmektedir.

Bu amaçlar do rultusunda OST M Dan manl k 

ve E itim Merkezi taraf ndan,  rmalar n kendi-
lerini de erlendirdi i ve  rmalardan al nan Nicel 
verilerle kar la t rmalar n yap ld  analiz çal -
mas  sonucunda elde edilen bilgi ve veriler analiz 
veri taban n  sistemine kaydedilerek uzmanlarla 
birlikte  rmaya özel ücretsiz olarak analiz raporu 
ç kar lmaktad r. 

Yap lan analiz çal malar  ile  rmalar m z;

• Kar la t rma tablolar  ile sektördeki yerleri-
ni, 

• Firma karneleri ile mevcut durumlar n ,

• Yol haritalar yla gelecekte neler yapmas  ge-
rekti ini görebilmektedirler. 

Bu raporlar do rultusunda, belirlenen kriterlere 
göre eksiklikler  önceliklendirilir. Bu önceliklere 
göre e itim ve dan manl k destekleriyle bunlar 
tamamlanarak eksiklikler giderilmektedir. 

Yap lan analiz çal malar n n sonucunda ihtiyaç 
duyulan e itimler de  %70 Devlet destekli olup, 
ödeme konusunda  rmalar n yüklerini azaltmak-
tad r.

2012 y l n n son çeyre inde gerçekle tirilecek 
e itimler de a a da belirtilmi tir.

E itim-Sanayi Elele Haydi Kobiler Odem’e...

E T M N ADI E T M TAR H
LKYARDIM 19-20 EK M 

 SA LI I VE GÜVENL 6 KASIM

ÜRET MDE BAS T VER ML L K KURALLARI 8-9-10 KASIM

IPC-A-620 (%70 DEVLET DESTEKL ) 16-17/23-24 KASIM

VER ML L K ODAKLI SATI  PAZARLAMA(%70 
DEVLET DESTEKL )

22-23-24 KASIM

LKYARDIM 16-17 KASIM

YANGIN 30 KASIM

KAYNAK 26-27-28-29-30 KASIM

LKYARDIM 7-8 ARALIK

IPC-J-STD-001 14-15/21-22/28 ARALIK

KOB LER Ç N AKREDET F E T M  VE 
UYGULAMALARI(%70 DEVLET DESTEKL )

13-14-15 ARALIK

RKET YÖNET M NDE F NANSAL V ZYON 
VE MAKRO F NANSAL HEDEFLER           (%70 
DEVLET DESTEKL )

20-21-22 ARALIK
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Ekonomide Karartma 
efik Çal kan

2012 y l n n sonuna geliyoruz. Bütçe 
ile ilgili rakamlar ay baz nda aç klan-

maya devam ediyor. Bütçede bu y l ön görü-
len rakamlara ula lamayaca  ifade edilme-
ye ba land . 1950’den bu yana oldu u gibi 
son on y lda da kamunun mali yap s  “hokus 
pokus” el çabuklu u ile düzgün gösterilir. 
Ülkemizin mali yap s , garip guraba, çal an, 
i çi, memur ve üretici Kobilerden iç ve d  

zenginlere kaynak aktarmak üzere kurgu-
lanm t r. Hükümetlerin görevi, rakamlar 
bir ekilde planlanandan iyi gelirse çocuklar 
gibi sevinmek kötü gelirse de bunun nedenini 
kendinden önceki hükümetlere ya da ulusla-
raras  piyasalara y kmakt r. Atm  y ld r gele-
nek de i medi. Halk m z be  ekilde soyulur: 
Faiz, cari aç k, en  asyon, dolayl  vergiler ve 
ehir rant . Bu soygunun üzeri de dört ekilde 

örtülür: Milliyetçilik ve dindarl k edebiyat , 
sahte refah ve ihtilal(eskidendi)/( imdi)darbe 
davalar .

Mali yap m z n anatomisi bozuk oldu u için 
 zyolojisi de hararet yap yor. Bu nedenle bü-

yümede de mehter yürüyü ü gibiyiz: ki ileri 
bir geri. Siyasilerimiz ve ekonomi yazarlar -
m z ülkemizde istikrarl  ve gerçek bir refah ar-
t n n olmay n  halk m z n al kanl klar na 
ba l yor. Halk m z az tasarruf edip çok tüke-
tiyormu . Kobilerimiz verimli çal m yormu , 
katma de eri yüksek ürün üretemiyormu uz. 
Benzer cümleler. Bunlar n tamam  manipülas-
yondan ba ka bir ey de il. Maniple ettikleri 
ey de, kamu maliyesinin fakirden iç ve d  

zengine kaynak aktarmak için kurgulad d r.

nsan m z az tasarruf ediyormu , Siz, bece-
riksiz kamu yöneticileri olarak, milli e itim-

de dershaneler ve okullar diye ikili bir yap  
kurar ve garip gurabay  e itim için vergiler-
le ve dershane paras  ile soyarsan tasarruf-
lar nas l artacak? Yaratt n ehir rant  ile 
35.000.-TL’ye mal olan 100 m2 evin arsas n , 
hem de çok katl  binalarda, 40.000.-TL’ye 
mal edersen garip guraba nas l tasarruf ede-
cek? Sa l kta sarf malzemeleriyim tamam na 
yak n  ithalatç lar n tekelindeyse Kobiler nas l 
kar ederek tasarruf edecek?

Tüketim vergisinde dünya ampiyonuyuz. 
Özellikle ithal ve / veya sa l a zararl  mad-
deler üzerinden al nan dolayl  vergilerde aç k 
ara dünya ampiyonuyuz. Bu vergiyi al rken 
de ekonomiden sorumlu yetkililerimiz de-
mektedir ki, enerjide d a ba ml y z vergi 
koyuyoruz ki az tüketilsin. Bu cümlenin hem 
telaffuzu hem de manas  manipülasyondur. 
Enerji temel ihtiyaçt r ne kadar vergi koyar-
san koy tüketim dü mez. Nitekim dü memek-
te de. kinci bir husus ithal kalemlerden al nan 
yüksek vergilerdeki amaç, ithal ürünün yerli 
üretimini ya da ikame ürünlerini cazip k lmak 
içindir. Akaryak ttan yüksek vergi al yoruz da 
ülkemizdeki ta ma, ehir içi ve d  ula m alt 
yap s n  tren yoluna m  kayd rd k? Ald m z 
bu dolayl  vergilerle ülkemizde üretimi art -

r c  maliyetleri dü ürücü yat r m m  yapt k? 
Ne gezer. Al nan bu vergilerle on y lda 500 
milyar faiz ödendi. 350 milyar sosyal güven-
lik aç  kapat lmaya çal ld . Üstelik bunu 
yaparken de özelle tirme ad  alt nda akti  er 
bo alt ld .

Maliye politikas nda 60 y ld r devam eden 
hokus pokus tüm tazeli i ile yola devam 
ediyor. MF’ye borç kalmad  derken özel 
sektörün dünya piyasalar na borcu tavan yap-
m  durumda. Yüksek en  asyon ve faiz cari 
aç k(=kapitülasyon) hal s n n alt na süpürül-
mü  durumda. sizlik, yüksek bireysel borç-
lanman n, avara mesleklerin ve uzat lan lise 
e itiminin alt nda saklanmakta. Mevcut mali-
ye kurgusu ile b rak n katma de erli üretimi, 
s radan üretim bile mümkün de il. Kobiler 
ve bireyler borç alt nda karl l k yaratam yor. 
Maliye piyasaya KDV ve istihkaklar  ödeme-
yerek nakit dengesini sa layabiliyor. 

Bütün bu gerçekler, içerde siyasi cephele me-
nin ve terörün, d arda ise dünya ekonomik 
krizi ve Ortado u’daki siyasi ve askeri çal-
kant n n alt nda kal yor. Son 60 y lda garip 
guraba ve KOB ler için gök kubbenin alt nda 
yeni bir ey yok!
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 Enerji Sanayisinin Markas  Olmal

Türkiye'nin ilk ve tek elektro mekanik 
sanayisi olan TEMSAN yerli üretime 
öncü olma gayretiyle yenileniyor. Genel 
Müdür Hilmi Ba türk HES projelerinin 
h zla devam etti ini belirterek,Rüzgar 
Enerjisinde de öncü olma hede  erini 
aç klad .

Ostim Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan 
Ayd n TEMSAN' n stratejik kurulu -
lardan oldu unu hat rlatarak yuerli üre-
timdeki öncü rolüne dikkat çekti. Yeni 
labratuar kuran TEMSAN yerli marka 
olma yolunda yeni fabrikalara ya da in-
san kayna na ihityaç olmad n  aksine 
tasar mve projeleri yapt ktan sonra OS-
T M deki  rmalarla kolayca üretimin 
yap labilece ini söyledi. Enerji Fuar na 
kat lan TEMSAN ve OST M ortak pro-
jelerini bakan Taner Y ld z'a aktard lar. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar bakan  Y ld z; 

yerli üretim için OST M ve TEMSAN 'a 
tam destek vererek;' Birlikte yap n' dedi.

Uluslararas  rekabette saha artlar n n 
e it olmad n  vurgulayan Ayd n, yerli 
al mlarda ofsett uygulmalar n n her sek-
töre uygulanmas  gerekti ini belirtti. 

GAP Eylem Plan  çerçevesinde TEM-
SAN n ad n n geçti ini hat rlatan Ayd n; 
bölge sanayisinin kalk nmas na büyük 
katk  sa layacak olan n TEMSAN n 
büyümesi oldu unu söyledi. Bu anlam-
da Türkiye'de elektromekanik markas  
olmas  için TEMSAN n önünde hiçbir 
engel olmad n  belirten Hilmi Ba türk 
bu amaçla planlama ve yeniliklerin h z-
la yap ld n  ifade etti. Ba türk;yabanc  
ana sanayi ile de TEMSAN n hem  yat 
hem de kalitede yar t n  anlatt . 

Stratejik kuruluş TEMSAN; tasarım 

ve projede marka olma hedefiyle 

HES'ten sonra RES'e  de giriyor.
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Aso 23 Ülkenin Al m Heyetini Ankara’ya Getiriyor

Fuar n tan t m  için Ankara Sanayi Odas ’nda 

(ASO) düzenlenen bas n toplant s nda aç k-

lamalarda bulunan ASO Ba kan  Nurettin 

Özdebir, fuarlar n bir ehrin tan t m nda ve 

geli mesinde büyük katk s  oldu unu be-

lirterek, hede  erinin sadece yerel bir fuar 

yapmak olmad n , Türkiye’nin ba kenti 

olan Ankara’ya yak r uluslararas  bir fuar 

gerçekle tirmek istediklerini bildirdi. 

Ankara’n n ula labilirli ini art rmak için bir 
çal ma ba latt klar n  hat rlatan Özdebir, bu 
kapsamda ehre yap lan direkt uçu lar  art r-
ma noktas nda ad mlar att klar n  kaydetti. 

Özdebir, yurt d nda bir kente do rudan ula-
m yoksa o yerin köy olarak alg land n  

belirterek, “H zl  tren çal malar yla birlikte 
Ankara tren hatlar n n dü üm noktas  ilan 
edildi. Bu çal malar önümüzdeki sene daha 
da geli ecek, Çin’e kadar uzayacak. Bu da 
ba kentin ula labilirli ini ve ekonomik de-
erini artt racak” diye konu tu. 

ANSAF’ n 2010 y l nda 2 y lda bir tekrarlan-
mak üzere ba lat ld n  hat rlatan Özdebir, 
“Ankaral lar n bu fuara sahip ç kmas n  bek-
liyoruz” dedi. 

Fuar alan yla ilgili yapt klar  çal malara de-
inen Özdebir, Ankara Esenbo a Havaliman  

yan nda bulunan fuar alan n n büyüklü ünün 
önce 1 milyon 800 bin metrekare olarak belir-
lendi ini, Bakanlar Kurulu Karar ’yla 3 mil-
yon metrekareye ç kar ld n  bildirdi. 

Fuar alan n n yan na  lm platolar n n da 
yap laca n  anlatan Özdebir, Ankara’n n 
kültürel hayat n n geli mesinde bu platolar n 
büyük katk s  olaca n  ifade etti. 

Özdebir, Ekonomi Bakanl  koordinatör-
lü ünde fuara 23 ülkeden al m heyetlerinin 
gelece ini, söz konusu ülkelerden gelen sa-
nayicilerin 3 gün boyunca konaklama mas-

ra  ar n n kar lanaca n  söyledi. 

-Ankara demiryollar n n da ba kenti olacak- 

H zl  tren çal malar yla Ankara’n n, demir-
yollar n n da ba kenti konumuna geldi ini 
kaydeden Özdebir, “Demiryolu ula m n n 
merkezi olan Ankara, neden Eski ehir’le 
birlikte demiryolu sanayisinin de merkezi 
olmas n ve bu alanda bir demiryolu fuar  ol-
mas n-” dedi. 

ANSAF’a sponsor olan Ankara Genç a-
damlar  Derne i (ANG AD) Ba kan  Abdul-
lah De er de ANG AD’ n kurulu  amac  ve 
misyonu do rultusunda Ankara’n n geli me-
si için ellerinden geleni yapt klar n  ifade etti. 

ANG AD’dan 25  rman n bu fuara kat la-
ca n  dile getiren De er, fuar n Ankara’n n 
tan t m  için büyük önem ta d n  bildirdi. 

-Fuarda sergilenecek ürün gruplar - 

Fuarda, “Makine-Metal leme”, “Endüst-
riyel Otomasyon”, “Hidrolik Pnömatik”, 
“Enerji, Elektrik ve Elektronik”, “Depola-
ma, stif Etme ve Lojistik”, “ n aat ve Yap  
Malzemeleri”, “Çevre Teknolojileri”, “  ma-
kineleri ve Yedek parça”, “Telekomünikas-
yon”, “Is tma, So utma ve Havaland rma”, 
“Güvenlik Teknolojileri Ana ve Yan Sana-
yi”, “Araç Üstü Ekipmanlar , Teknolojileri 
ve Yan Sanayi” sektöründen ürün gruplar  
sergilenecek. 

Ankara 2.Sanayi Fuarı 20-24 

Kasım tarihleri arasında 

Atatürk Kültür Merkezi’nde 

gerçekleştirilecek.

Başkentin gelişimi, tanıtımı ve 

sanayi potansiyelini gös-

termeyi amaçlayan Ankara 

2. Sanayi Fuarı (ANSAF) 

20-24 Kasım tarihleri arasında 

Atatürk Kültür Merkezi’nde 

gerçekleştirilecek. 

Zaman Çok De erlidir Her Zaman                

Behzat ZEYDAN 

Ya am m z n her an , zaman n kü-
çücük parçalar ndan olu ur. Her an  

amac na uygun olarak de erlendirilmi   za-
man, ba ar n n ve mutlulu un anahtar d r. 
Zaman nda tecelli etmeyen adalet, önlene-
meyen haks zl klar Zaman nda yap lmayan 
toplant lar, al namayan kararlar Zaman nda 
gerçekle meyen randevular, yap lmayan 
görü meler Zaman nda ödenmeyen hak 
edi ler, bitirilmeyen i ler Zaman nda gel-
meyen alacak, ödenmeyen borçlar Zama-
n nda ödenmeyen çekler ve senetler, bo-
zulan piyasa düzeni Zaman nda müdahale 
edilmeyen yang nlar, büyüyen felaketler 
Zaman nda at lmayan tohumlar, biçilme-
yen ekinler Zaman nda yap lmayan uyar  
Zaman nda edilmeyen nasihat Zaman nda 
verilmeyen terbiye Zaman nda yap lmayan 
dini görevler Zaman nda yap lmayan ödev 

Zaman nda yap lmayan ziyaret Zaman nda 
yap lmayan iade i ziyaret Zaman nda veril-
meyen tepki Zaman nda yap lmayan övgü 
Zaman nda yap lmayan hizmet Zaman nda 
yap lmayan her çe it i  Ba ar s zl a, geri 
kalmaya, felaketlere, üzüntüye, moral bo-
zuklu una, mahcubiyete, yenilgiye, zarar et-
meye ve pi man olmaya neden olur. Bu zor 
ve sonuçlar  vahim durumlara dü memek 
için zaman n de erini bilip ve zaman  çok 
iyi kullanmak gerekir. lim, bilim ve tekno-
lojide ba ar l  olanlar ve dünyaya yön veren-
ler zaman  çok iyi kullanarak bu ba ar lar  
elde etmi lerdir. Zaman n de erini, önemini 
bilmeyen ve zaman  iyi kullanamayanlar ise 
hep yan lm lar, pi man olmu lar ve her za-
man kaybetmi lerdir, zaman n önemi ile il-
gili çok etkili atasözleri ve deyimleri faydal  
olur ümidiyle hat rlatmak istiyorum. 

• Ahmaklar zaman  nas l öldürece ini, 
ak ll lar ise nas l kazanaca n  dü ü-
nür. (ALA N)  

• Zamanlar n  en kötü ekilde kulla-
nanlar, en çok zaman n k sal ndan 
ikayet eder.(LA BRUYERE)

• Mutluluk ba ar ya, ba ar  ise zaman  
de erlendirmeye ba l d r.(SENECA) 

Bir y l n de erini ö renmek istiyorsan, onu 
s navda ba ar s z olmu  bir ö renciye sor. 
Bir ay n de erini ö renmek istiyorsan, onu 
erken do um yapm  bir anneye sor. Bir haf-
tan n de erini ö renmek istiyorsan, onu haf-
tal k bir gazetenin editörüne sor.  Bir saatin 
de erini ö renmek istiyorsan, onu sevdi ini 

bekleyen bir a a sor. Bir dakikan n de e-
rini ö renmek istiyorsan, onu treni kaç ran 
birine sor. 

Bir saniyenin de erini ö renmek istiyor-
san, onu bir kazadan son anda kurtulmu  
birine sor. Bir salisenin de erini ö renmek 
istiyorsan, onu olimpiyatlarda gümü  ma-
dalya kazanan bir sporcuya sor. 

• Hayat n z  seviyorsan z zaman n z  
bo a harcamay n z, çünkü zaman 
hayat n kendisidir. (BENJAM N 
FRANKL N)

• Zaman n kime dost, kime dü man 
olaca  bilinmez. (SHAKESPEARE) 

slam, zaman  sonsuzluk olarak anlar ve 
ifade eder. Kuran ayetleriyle ve hadislerle 
insan n ya ad  hayat n her an ndan hesa-
ba çekilece i, kendisine verilen zaman , 
hayat sermayesini nas l harcad ndan sor-
guya çekilece i, zaman n  bo a harcayan 
ve de erlendiremeyen insan n pi man ola-
ca  belirtilmi tir. lk pi manl k ölüm ha-
linde, ikincisi ise ahirette olacakt r. Zaman 
kavram n n önemini ve de erini, insana 
verilmi  nimetlerin en büyü ü oldu unu 
ALLAH’ n(CC) Kuran  Kerim’in baz  
ayetlerinde zamana yemin etmesinden de 
anl yoruz. Asr suresinde ALLAH(CC) za-
mana yemin eder. ZAMAN;  hiçbir eyle 
mukayese edilemeyecek kadar çok de erli 
bir servet,   ve  çok dikkat edilerek kullan l-
mas   gereken çok önemli  bir sermayedir.                                                                                                     

Buz satan adamın nidasını 

duyan filozof;  zamanı en iyi 

anlatan cümle bu der: 

" Sermayesi erimekte olan 
garibe merhamet..."
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“KULÜP TAR H NDE LK DEFA KEND  
SAHAMIZDA OYNUYORUZ”

Bölgesel Amatör Lig ‘de mücadele veren Ostim Spor 
profesyonelli e do ru h zl  ve kararl  ad mlar at yor. 
Ostim OSB Bölge Müdürü  Adem ARICI  kararl l k-
lar n   vurgulayarak, “ 2012-2013 sezonu Bölgesel  
Amatör Lig de mücadele veriyoruz,  say n Orhan Ay-
d n ve klüp yönetiminin gayretleriyle, klübümüzün 
kuruldu undan (1986) bu yana,  26 y ld r ilk defa 
kendi saham z olan Ostim Stadyumu' nda maçlar m -
z  oynuyoruz dedi. 

BAL liginin amatör kümenin en üst ligi oldu unu 
hat rlatan entürk , hem ev sahibi olarak hem de 
deplasmanda rakip tak mlarla oynay p maçlar m z  
kazanaca z Disiplinli, kararl  ve inanc m zla 3.lige 
ç kaca z, ve profesyonelli e ad m ataca z dedi.

Ostimspor  yapt   4 müsabakada  2 galibiyet, 
1 beraberlik ve 1 de ma lubiyet ald .  Yenilgi ve 
beraberliklerin h rslar n  art rd n  söyleyen ARICI 
morallerinin yüksek oldu unun da alt n  çizdi.

OST M SPOR BAL L G  MAÇLARI;

4. Hafta Ostim Spor - Gerede Spor (deplasman)

5. Hafta Ostim Spor - Adliye Spor (ev sahibi)

6. Hafta Ostim Spor – Çorum skilip Spor (deplasman)

7. Hafta Ostim Spor – Zonguldak Kömür Spor (ev sahibi)

8. Hafta Ostim Spor – Akyurt Belediye (deplasman)

9. Hafta Ostim Spor – Yozgat Sorgun Belediye (ev sahibi)

10. Hafta Ostim Spor – MKE K r kkale Spor (deplasman)

11. Hafta Ostim Spor – Karabük Eski Pazar Spor (ev sahibi)

12. Hafta Ostim Spor – Kastamonu Tosya Spor (deplasman)

13. Hafta Ostim Spor – Zonguldak Kozlu Spor (ev sahibi)

Ostim Spor Kararl  Ad mlarla 3.Lige Gidiyor
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Meka’dan ‘Özel’ Çocuklara Yemek

Fibabank Ostim ubesi Aç ld

MEKA  Ankara Saray Bak m ve Reha-

bilitasyon Merkezinden  bak ma muhtaç 

otistik çocuklara Lale restoranda yemek 

daveti düzenledi.   

Ostim’de faaliyet gösteren MEKA  rma-

s n n yetkilileri bu tür organizasyonlar  

sosyal sorumluluk projesi olarak de il 

gönülden düzenlediklerini belirtti.

Bu merkezdeki çocuklar n engelli ya da 

özürlü de il ‘Özel’ oldu unu vurgulayan 

MEKA yetkilileri yeme in bahane birlik-

teli in ahane oldu unu vurguluyorlar.

Onlarca özel çocukla yemekte bir araya 

gelen sanayiciler çocuklar n dünyas y-

la günlük karga adan kurtulduklar n  

söylüyorlar.

27/12/2010 tarihinde , Fiba Group  bünyesine 
kat lan  Fibabanka A. ,  stanbul, Ankara, z-
mir, Bursa, Adana ve Antalya'da toplam 27 u-
besiyle bireysel bankac l k ve ticari bankac l k 
alanlar nda hizmet veriyor. Hüsnü Özye in’in 
Fiba Bank yerine Fibabanka ismini tercih et-
mesinin arkas nda ilginç bir hikaye var. Hüsnü 
Özye in 1999 y l nda Türkiye’de faaliyet gös-
teren Japon Sakurabank’  sat n alarak Haziran 
2000’de ad n  Fiba Bank olarak de i tirmi . 
2001 krizi sonras  bankac l k sektöründe ya a-
nan daralma ve Fiba Bank bünyesine kat lacak 
olan Advantage Card’ n al m ndan vazgeçil-
mesi yüzünden grup iki bankas n  birle tirerek 
maliyetleri azaltma yoluna gitmi ti (Advantage 
Card daha sonra HSBC Bank taraf ndan sat n 
al nm t ).

Hüsnü Özye in Finansbank’  3.1 milyar dola-
ra yak n rekor say labilecek bir  yata Yunanl  
NBG’ye satm t . in ilginç taraf  sat n al nan 
rekor  yata ra men NBG bu i ten özellikle 
ya ad klar  kriz sonras nda pek bir memnun ol-

mu tu. Zira NBG Yunanistan’daki faaliyetleri 
nedeniyle zarar aç klayacakken, Finansbank 
sayesinde konsolide kar aç klam t .

NBG ile yap lan anla ma gere i 3 y ll k bir ara-
dan sonra Hüsnü Özye in Millenium Bank’  
62 milyon avroya alarak sektöre yeniden ad m 
att . BDDK’dan gerekli onaylar  beklerken 
grubunda yer alan sigorta irketi Fiba Sigorta‘y  
Japon irketi NKSJ’ye 307 milyon dolara satt .

Millenium Bank bir süredir faaliyet için 
BDDK iznini bekliyordu. 2010 ubat ay nda 
Millenium Bank’  sat n alan Hüsnü Özye in’e, 
Bankac l k Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu’ndan (BDDK) bankac l k izni  ç kt . 
Fiba Bank ismi daha önce imdilerde Yunan 
bankas  olarak bilinen Finansbank’ n bünye-
sinde kullan lm t . imdilerde Fiba Group 
çat s  alt nda bulunan Fibabanka n n Ankara da 
Y ld z, G.O.P,Necatibey  birlikte  4. ubesini 
Ostim OSB de açt .

Fibabank Ostim şubesi Hüsnü Özyeğen’in katılıyla açıldı.



THY ile 1590€
destegi

5 yıldızlı  birinci sınıf otelde konaklama

Tel: 0212 219 75 75 Tel: 0312 354 01 02
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