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Ostim: Üretimin Ad  

Üretim; Ekonominin Kan

Son bir y ld r OST M’de 
yerli üretim seferberli i yap l yor 
adeta. Ankara Büyük ehir Beledi-
yesiyle bir y l önce yap lan proto-
kol bugün meyvalar n  toplamaya 
ba lad . Bu projeksiyonla kurulan 
Proje O  si eylem planlar  birer bi-
rer hayata geçiriyor.  

Kapak haberin ayr nt lar nda bu 
süreçleri aktarmaya çal t k.

Eylül ay  sonu hem Ankara proje-
lerinin tesliminde son gün olurken 
Ekim ay  sonu da bir ba ka dev 
projenin ba lang c  olacak. Dün-
ya Savunma Sanayiinin devlerini 
Ankara’da bulu turacak olan OS-
T M, OSSA kümesiyle konferan-
s n bas n duyurusunu yapacak.

 Ankara Büyük ehir Belediyesi 
ihtiyaçlar n n yerelden kar lanma-
s  ve mevcutlara alternatif çözüm 

ve projelerin tekli   herkese aç ld . 
Bu müthi  f rsat için 30 Eylül son 
gün. Proje  kir ve tekli  erin ay 
sonuna kadar teslim edilmesi ge-
rekiyor.

Ve Rayl  Sistem…

 Yerli üretimde srar ve inad n 
oda  haline gelen Rayl  Sistem 
üreticileri ve kamu tara  ar  OS-
T M de bir araya geldi. %100 yerli 
üretim inanc  bir kez daha ortaya 
konurken Ankara ihalesindeki 
%51 offset örne inin ülke geneli-
ne yay lmas  için yap lmas  gere-
kenler  tart ld .

 Yurtiçi ve yurtd  ziyaretlerin 
yo un geçti i Eylül ay  hem Küme 
çal malar n n etkin sonuçlar  hem 
de yeni umut dolu haberlerin kay-
na  oldu. Eylül say s nda OST M 
Gazetesi tüm bu geli meleri sayfa-
lar na ta d .

Enerji kullan m n  verimli hale 
getiren Epesus yaz l m ndan En-
düstriyel tasar mda tamamlanmak 
üzere olan 10 yeni medikal ürüne 
kadar yeni ve heyecan verici ha-
berleri payla t k.

 Bozankaya  rmas n n üretti i 
yerli otobüs de Ankara yollar nda 
görücüye ç kt . Önce OST M de 
park eden otobüs belediyelere ser-
gilenmek üzere konta a bast . %25 
maliyet kazand ran yerli otobüs 
hem do al gazl  hem dizel seçe-
neklerini sunabiliyor. 

 Kar l kl  Tunus ziyaretleri her 
iki ülke temsilcilerine yeni ufuklar 
açt . Türkçe Konu an adamlar  
yine OST M de bir araya geldi.

 ‘ nanç tekeden süt ç kar r’ 
derler hani; yerli üretim için bunca 
azim ve kararl l k mutlak sonuçla-
r n  verecektir. aret  ekleri at l-
m t r. Ankara belki bir devrimin 
bahar n  ya amaktad r. Milyarlar-
ca liral k kaynak ve i  gücünün 
havaya uçmamas  için birileri art k 
elini ta n alt na koymaya ba lad .  
Arkas  gelecektir.
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Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakan  Nihat 
Ergün, 200 kilometre 

menzili olan SOM füzesinin 
testlerinin tamamland n , bu 
füzenin TSK’n n envanterine 
girdi ini söyledi. imdi 500 
kilometre menzilli füze yapma 
imkânlar n n oldu unu belirten 
Ergün, TÜB TAK’ta 2 bin 500 
mühendisin savunma sanayi ile 
ilgili konularda Ar-Ge çal ma-
s  yapt n  da aç klad .  SOM 
füzesinin uçaktan, karadan ve 
denizden at  imkân na sahip 
oldu unu anlatan Ergün, “Hede  , GPS ile 
uydudan ve yer haritas  ile buluyor. Testleri 
yap ld . A’dan Z’ye TÜB TAK’ n geli tir-
di i bir proje. SOM seri üretim safhas na 
geldi. Türkiye’nin bu tür alanlarda Ar-Ge 
ve üretim potansiyeli var” dedi.

TÜB TAK-SAGE'den Gökmen Mahmut-
yaz c o lu ise SOM füzesiyle ilgili unlar  
söyledi: "Dünyada bunun benzeri füzeler 
var, Almanlar n Taurus füzesi var, Avru-
pa ortak yap m  Storm Shadow füzesi var, 
Amerikal lar n Slam-Er denen füzeleri var 
yaln z bizim füzemiz onlara göre teknolojik 
olarak üst seviyede, onlarda bulunmayan 
birtak m özellikler de bizim füzemizde var. 
6 y ld r bu alanda çal malar n  sürdüren 
TÜB TAK Savunma Sanayi Ara t rma ve 
Geli tirme Enstitüsü SAGE, u anda füze-
nin menzilini 300 kilometreye ç karm  du-
rumda. Teknoloji olarak TOMAHAWK'la 
ayn , sadece menzil u an için üzerinde 
çal t m z bu modelin menzili biraz daha 
k sa ama konsept olarak TOMAHAWK'la 

ayn  aileye giriyor diyebilirim. Ancak füze-
nin menzili için beklenti büyük. Say n Ba -
bakan m z da Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu'nda menzilin 2 bin 500 kilometreye 
ç kar lmas n  istemi ti. SAGE, bu y l içinde 
500 kilometre testlerine ba layacak; menzil 
önce bin 500 kilometreye, 2014'te ise 2 bin 
500 kilometreye ç kar lacak.”

hale Kanunu de i ecek

Bakan Ergün, yerli giri imciye yüzde 
15’lik  yat avantaj n n baz  ürünlerde iha-
le artnamesine do rudan konulabilece i, 
teknolojik ürünlerde ise konulma zorunlu-
lu u getirildi ini de aktard . “Yerli istekli” 
tabirinin ithalata yol açt na de inen Er-
gün, “Kanunda yerli istekli lehine avantaj 
vard . Ad  Ali ve Ay e oldu u için avan-
taj al yordu ancak bizim ihtiyac m z  ithal 
ürünlerle kar layabiliyordu. Adam n ad  
Hans olsun istersen. Ben sizin ihtiyac n z  
Türkiye’de üretilen ürünlerle kar layaca-

m demeli” bilgisini verdi.

Ekonomi Bakan  Zafer Ça layan, 
2012 y l n n ilk 7 ay nda uluslara-
ras  do rudan yat r m giri inin 8.9 

milyar dolar oldu unu bildirdi. Temmuz 
ay nda ise uluslararas  do rudan yat r m 
giri lerinin, 630 milyon dolar düzeyinde 
gerçekle ti ini belirten Ça layan, yabanc  
yat r m giri lerinin büyük bölümünün AB 
kaynakl  oldu unu vurgulad .

   Ekonomi Bakan  Zafer Ça layan yapt  
yaz l  aç klamada uluslararas  do rudan 
yat r m giri i hakk nda bilgi verdi. 2012 
y l n n ilk 7 ay nda uluslararas  do rudan 
yat r m giri inin 8.9 milyar dolar oldu-
unu belirten Bakan Ça layan, Temmuz 

ay nda ise uluslararas  do rudan yat r m 
giri lerinin, 630 milyon dolar düzeyin-
de gerçekle ti ini kaydetti. Her zamanki 
gibi yabanc  yat r m giri lerinin büyük 
bölümünün AB kaynakl . Ocak-Temmuz 
döneminde 8.9 milyar dolar sermaye giri-
inin yüzde 77.4’ü bu ülkelerden geldi i-

ne i aret eden Ça layan, u aç klamalarda 
bulundu:

  “ ngiltere 1.96 milyar dolar, Avusturya 
1.42 milyar dolar ve Hollanda 800 mil-
yon dolar AB ülkeleri içinde ilk s ralar  
ald . Krizdeki Avrupa’dan bu dönemde 

do rudan yat r m almaya devam etmek 
Türkiye’nin güvenli bir liman oldu unun 
aç k bir göstergesi. Euro Bölgesi’ndeki 17 
ülkenin 11’i henüz kriz öncesindeki eko-
nomik büyüklüklerine dönebilmi  de il. 
Be  ülkenin 2014 y l nda, 1 ülkenin 2015 
y l nda, 3 ülkenin 2017 y l nda 2 ülkenin 
2020 civar nda 2008 y l ndaki büyüklük-
lerine dönmesini bekliyoruz. Avrupa’da 
durum bu iken, bize gelen yabanc  yat -
r mlar n devam ediyor olmas  Türkiye 
ekonomisinin bir ba ar s  oldu.”

     Gözde yat r m 
sektörü imalat  sanayi

   Bakan Ça layan’ n aç klamas na göre 
2012 y l  ilk 7 ay nda en fazla uluslararas  
do rudan yat r m çeken sektör 3.4 milyar 
dolar ile imalat sanayi oldu. malat sa-
nayinde 2 milyar dolar ile g da ve içecek 
imalat  ilk s rada, plastik ürünler imalat  
410 milyon dolar ile ikinci s rada yer ald . 
Hizmetler sektörü alt nda ise in aat sektö-
rü 1.3 milyar dolar ve bankac l k-  nans 
sektörü 772 milyon dolar tutar ndaki ser-
maye giri leri ile ön plana ç kt .

   7 ayda 884 uluslararas  
sermaye irket faaliyete geçti

   2012 y l  Ocak-Temmuz döneminde, 
793 adedi yeni uluslararas  sermayeli ir-
ket kurulu u ve 91 adedi yerli sermayeli 
irkete uluslararas  sermaye i tiraki olmak 

üzere toplam 884 adet irket faaliyete 
geçti. Bu irketlerin 347’si Yak n ve Orta 
Do u ülkeleri ortakl  iken, 321’i AB ülke-
leri ortakl  oldu.

 Ekonomi Bakan  Zafer Ça layan, 2012 y l n n ilk 7 ay nda 
uluslararas  do rudan yat r m giri inin 8.9 milyar dolar 

oldu unu bildirdi.

7 Ayda 8.9 Milyar Dolar Girdi Yerli Füzede Menzil
Hedefimiz 500 km

G8 dünyan n endüstrile mi  ve 
geli mi  sekiz ülkesinin ortak 
ad d r. 1973 y l ndaki petrol 

krizini takiben ve ondan sonra gelen 
global durgunluktan dolay  kurulmu tur.                                                                                                             
G8 ülkeleri unlard r: 1- ABD 2- JA-
PONYA 3- ALMANYA 4- B RLE K 
KRALLIK (GALLER- NG LTERE- S-
KOÇYA-KUZEY RLANDA) 5- FRANSA 
6- TALYA 7- KANADA 8- RUSYA                                                        
G8 ülkeleri; a a da belirtilen konularda 
ortak hareket etme karar  alm lard r.                                    
1- Sa l k 2- Kanun uygulama 3-  
4- Ekonomik ve sosyal geli me 5- Ener-
ji 6- Çevre 7- D  ili kiler 8- Adalet 
9- ç i leri 10- Terörizm 11- Ticaret                                                                            
G8 ülkeleri dünya nüfusunun yakla k 
% 14 ünü te kil etmekle beraber dünya 
ekonomisinin % 65’ini temsil ederler.

G8 ülkeleri ayr ca; kara para aklama, 
nükleer güvenlik ve uluslararas  organize 
suçlar gibi konularda da özel çal ma 
gruplar  olu turmu lard r.

Ayr ca; 192 ülkenin üye oldu u bir-
le mi  milletler te kilat n n güvenlik 
konseyinde veto hakk na sahip 5 ül-
kenin 4’ü yine G8 ülkeleridir. (ABD 
– RUSYA – FRANSA – NG LTERE)                                                
G8 ülkelerinin haricinde tek veto hakk na 
sahip olan ülke ise Çin’dir.

G8 ülkeleri, geli mi  ülke olmak ve 
beraber hareket etmekle elde ettikleri güç 
sayesinde dünyaya egemen olduklar n  
ilan etmekle beraber Birle mi  Milletler 
Güvenlik Konseyi’nde aleyhlerine ç ka-
bilecek her karar  veto etme haklar n  
kullanarak bir çok haks z kararlara imza 

atm lar ve Birle mi  Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin sayg nl n  ve güvenilirli ini 
kaybetmesine neden olmu lard r.

Bu noktada; geli mekte olan ülkelerin 
önündeki iki seçenekten birisi; bu güç 
kar s nda hiçbir direnç, çal ma, gayret 
göstermeden boyun e mek. kinci seçe-
nek ise tarihi ba lar , geçmi leri, dinleri, 
örf, adet, gelenek ve görenekleri birbiri-
ne yak n ve uyumlu ülkelerin bir araya 
gelerek bir sinerji olu turmalar  ve ortak 
hareket ederek beraberce geli mi  ülke 
olma hamleleri yapmalar d r.

Bu amaçla Refahyol Hükümeti Ba ba-
kan  Merhum Necmettin Erbakan önder-
li inde ve Pakistan Devlet Ba kan  ehit 
Ziya ül Hak’ n büyük destekleriyle geli -
mekte olan sekiz ülke D8 kurulmu tur.

(D8) geli mekte olan sekiz ülke un-
lard r: 1- Türkiye 2- ran 3- Pakistan 
4- Banglade  5- Malezya 6- Endonezya 
7- M s r 8- Nijerya

D8 ülkelerinin bayra nda yer alan 6 
y ld z n anlamlar  unlard r:

1- Sava  de il bar , 2- Çat ma de il 
diyalog, 3- Çifte standart de il, adalet, 4- 

Üstünlük de il, e itlik, 5- S           ömürü 
de il, adil düzen, 6- Bask  ve tahakküm 
de il, insan haklar , hürriyet ve demok-
rasi.

D8 ülkelerinin i birli i alanlar  faaliyet 
ve projeleri:

TÜRK YE: Sanayi, sa l k ve çevre

BANGLADE : K rsal kalk nma

ENDONEZYA: Yoksullukla mücadele 
ve insan haklar

RAN: Bilim ve teknoloji

MALEZYA: Finans, Bankac l k ve özel-
le tirme

MISIR: Ticaret 

N JERYA: Enerji

PAK STAN: Tar m ve bal kç l k

Avrupa Birli i: AB 1951 y l nda alt  
ülkenin kat l m yla kurulmu  u anda 
yirmi yedi üye ülke olarak devam etmek-
tedir. Türkiye 1963 y l ndan beri Avrupa 
Birli i’ne tam üye olabilmek için önüne 
konulan dosyalarla ve fas llarla oyalan-
makta ve zaman kaybetmektedir. Avrupa 

Birli i’nin arkas na tak lmak yerine D8 
olu umunda lider ülke olarak çok daha 
aktif olmal  ve Müslüman ülkelerin tem-
silcisi olarak dünyada lay k oldu umuz 
yeri almal y z. Bu konuda ehid Ziya ül 
Hak öyle demi tir: “Bir milletin gerçek 
gücü, ideal sahibi fertlerin çoklu u ile 
ölçülür. deali olmayan bir millet, ne 
kadar güçlü olursa olsun, eninde so-
nunda y k lmaya ve tarihten silinmeye 
mahkûmdur.”

Bizim idealimiz D8 ülkelerinin, yani ge-
li mekte olan sekiz ülkenin, geli mi  ülke-
ler kategorisine dâhil olmas  için ciddi ve 
sistemli bir ekilde birbirlerine kenetlenip 
çal malar  ve üretim yapmalar d r.

Hakl n n de il, güçlünün egemen oldu-
u bu düzenin ve özellikle slam co raf-

yas nda i gallerin, zulümlerin, soyk r mla-
r n ve insan haklar  ihlallerinin en önemli 
sebebi, slam ülkelerinin bir ve beraber 
hareket etmemesi, ilim ve bilim alanlar n-
da ortaya bir eyler koyamamas , tekno-
lojik yönden geli ip üretim yapmamas  
ve sorumsuzca tüketime yönelmesidir.

Sonuç olarak unlar  söyleyebiliriz; 
hiçbir ülke tek ba na hareket ederek 
kalk namaz ve ayakta kalamaz. birli i 
– güç birli i yapmadan teknolojik yenilik-
leri yak ndan takip etmeden, üretmeden, 
mü terek pazar olu turmadan, dayan -
ma ve yard mla ma yapmadan geli mi  
ülkeler aras nda yer alamaz ve savunma 
sanayinde cayd r c  güce ula madan da 
güvende olamaz. Bu nedenlerle D8 çok 
önemlidir. Bu i birli i – güç birli i kesinti-
siz devam etmelidir.        

G8 – D8 Avrupa Birli i ve Biz

Behzat ZEYDAN

info@
dizaynm

akina.com
.tr

 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan  Nihat Ergün, 200 kilometre 
menzili olan SOM füzesinin testlerinin tamamland n , bu 

füzenin TSK’n n envanterine girdi ini söyledi.
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Ekonomi Bakanl  verilerinden yap lan belir-
lemelere göre, bu y l n ilk 7 ay nda serbest 
bölgelerde istihdam geçen y l n ayn  döne-

mine göre yüzde 1.66 art la 51 bin 714 ki iden 52 
bin 573 ki iye yükseldi. Söz konusu dönemde 9 
bölgenin istihdam nda art  8 bölgenin istihdam nda 
ise azal  ya and  görüldü. Son 1 y lda 2 bölgenin 
istihdam nda ise de i iklik ya anmad  belirlendi.

stihdamda en büyük pay 
Ege Serbest Bölgesi’nin

Serbest bölgelerdeki istihdam n da l m na ba-
k ld nda toplam istihdam n yüzde 35.28’inin Ege 
Serbest Bölgesi’nde oldu u görüldü. Ege Serbest 
Bölgesi’nde Temmuz ay  itibariyle toplam 18 bin 
966 ki inin istihdam edildi i tespit edildi. Bölgenin 
istihdam  bir y l öncesine göre yüzde 3.22 art  gös-
terdi.

Ege Serbest Bölgesi’nden sonra ikinci s rada 
Mersin Serbest Bölgesi yer ald . Son bir y lda istih-
dam n  yüzde 21.04 art ran bölgendeki istihdam 7 
bin 859’a ula t . Bursa Serbest Bölgesi ise istihdam 
son bir y lda yüzde 5.35 azalarak 6 bin 918’e ula a-
rak üçüncü s rada yerini ald .

En yüksek art  Samsun
Serbest Bölgesi’nde

Serbest bölgeler içinde en Ocak-Temmuz döne-
minde geçen y la göre en yüksek art  yüzde 38.46 
ile Samsun Serbest Bölgesi’nde ya and . Geçen 
y l n ayn  döneminde bölgede 195 ki i istihdam edi-
lirken bu y l n ayn  döneminde bu rakam 270’e yük-
seldi. TÜB TAK-MAM Tek. Serbest Bölgesi’nde 
istihdam ise an lan dönemde yüzde 13.36 artarak 
2 bin 877’e ula t . Bu y l n Ocak-Temmuz döne-
minde Antalya Serbest Bölgesi’nde 3 bin 226 ki i, 
stanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi’nde 2 

bin 807 ki i istihdam edildi.

Mardin Serbest Bölgesi’nde
istihdam %74 geriledi

Ocak-May s dönemi itibariyle istihdam nda en 
yüksek dü ü  Mardin Serbest Bölgesi’nde ya and . 
Bölgenin istihdam  son bir y lda yüzde 73.68 azala-
rak 5 ki iye geriledi. Söz konusu dönemde Kocaeli 
Serbest Bölgesinin istihdam  yüzde 44 azal la bin 
636’ya indi.

Sincan Organize Sanayi Bölgesi ve 
TCDD i birli i ile Ankara ihracat  
denize ba land . Ankara Sanayi Oda-

s  taraf ndan limanlara uzak olan Ankara’n n 
rekabet gücünü artt rabilmek ve Ankaral  
sanayicinin ta ma maliyetini dü ürmek 
amac yla 2011 y l nda Sincan 1. Organize 
Sanayi Bölgesi içerisinde hayata geçirilen 
“Demiryolu Lojistik Köy” projesi kapsam n-
da ilk sevkiyat 5 Eylül günü gerçekle tirildi. 
Sincan 1.Organize Sanayi Bölgesi’nden ha-
reket eden ilk trenle, Dünya’n n 70’i a k n 
ülkesine ihracat gerçekle tiren Termikel’in 
ürünleri ta nd .

Ekonomi Bakan  Zafer Ça layan, Devlet 
Demir Yollar  Genel Müdür Vekili Veysi 
Kurt, Ankara Sanayi Odas  1.OSB Yönetim 
Kurulu Ba kan  Nurettin Özdemir, Termikel 
Grup Kurucusu ve Onursal Ba kan  Mehmet 

K a y a , 
Y ö n e -
tim Kurulu Ba kan  Ahmet Kaya ve Yö-
netim Kurulu Ba kan Yard mc s  Mustafa 
Kaya’n n kat ld  törende ayn  zamanda 
ürünlerinin demiryolu ile ilk ihracat sevki-
yat n  gerçekle tiren Termikel fabrikas  ça-
l anlar  da haz r bulundu.

Özellikle liman ba lant l  konteyn r ta -
mac l  için büyük bir ad m olan proje ile 
art k Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nden 
yap lan ta malar demiryolu ile de yap la-
cak. Böylece hem demiryollar  ta mac l a 
dahil edilmi  olacak hem de 40 t r ile ta nan 
yük tek sefer de 40 vagondan olu an tren ile 
ta nabilecek.

Tren ile akümülatör, demir i leri, döküm, 
beyaz e ya, yem, elektrik-elektronik, in aat 
ve tesisat, s tma ve klima cihazlar , maden, 

muhtelif g da, ta t araçlar , zirai alet, yedek 
parça, un ve unlu mamulleri, petrol ve kimya 
ambalaj, tah l ve tah l ürünleri ta nabilecek.

  Sincan’da ya anan bu geli melerin ol-
dukça sevindirici oldu unu belirten Sincan 
Belediye Ba kan  Doç. Dr. Mustafa Tuna, 
“Sincan, 6 Organize Sanayi Bölgesiyle k sa 
zaman içinde dev bir sanayi üssü olacak. 
Hükümetimizin Sanayi konusundaki hamle-
lerini Sincan’da çok yak ndan takip edebili-

yoruz” dedi.
Sincan Organize Sanayi Bölge-

si ve TCDD i birli i ile Ankara 
ihracat  denize ba land . Ankara 
Sanayi Odas  taraf ndan limanla-
ra uzak olan Ankara’n n rekabet 
gücünü artt rabilmek ve Ankara-
l  sanayicinin ta ma maliyetini 
dü ürmek amac yla 2011 y l nda 
Sincan 1. Organize Sanayi Böl-
gesi içerisinde hayata geçirilen 
“Demiryolu Lojistik Köy” projesi 
kapsam nda ilk sevkiyat 5 Eylül 

günü gerçekle tirildi. Sincan 1.Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nden hareket eden ilk 
trenle, Dünya’n n 70’i a k n ülkesine ihracat 
gerçekle tiren Termikel’in ürünleri ta nd .

Ekonomi Bakan  Zafer Ça layan, Devlet 
Demir Yollar  Genel Müdür Vekili Veysi 
Kurt, Ankara Sanayi Odas  1.OSB Yönetim 

Kurulu Ba kan  Nurettin Özdemir, Termikel 
Grup Kurucusu ve Onursal Ba kan  Meh-
met Kaya, Yönetim Kurulu Ba kan  Ahmet 
Kaya ve Yönetim Kurulu Ba kan Yard m-
c s  Mustafa Kaya’n n kat ld  törende ayn  
zamanda ürünlerinin demiryolu ile ilk ihra-
cat sevkiyat n  gerçekle tiren Termikel fab-
rikas  çal anlar  da haz r bulundu.

Özellikle liman ba lant l  konteyn r ta -
mac l  için büyük bir ad m olan proje ile 
art k Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nden 
yap lan ta malar demiryolu ile de yap lacak. 
Böylece hem demiryollar  ta mac l a dahil 
edilmi  olacak hem de 40 t r ile ta nan yük 
tek sefer de 40 vagondan olu an tren ile ta-

nabilecek.
Tren ile akümülatör, demir i leri, döküm, 

beyaz e ya, yem, elektrik-elektronik, in aat 
ve tesisat, s tma ve klima cihazlar , maden, 
muhtelif g da, ta t araçlar , zirai alet, yedek 
parça, un ve unlu mamulleri, petrol ve kimya 
ambalaj, tah l ve tah l ürünleri ta nabilecek.

Sincan’da ya anan bu geli melerin ol-
dukça sevindirici oldu unu belirten Sincan 
Belediye Ba kan  Doç. Dr. Mustafa Tuna, 
“Sincan, 6 Organize Sanayi Bölgesiyle k sa 
zaman içinde dev bir sanayi üssü olacak. 
Hükümetimizin Sanayi konusundaki hamle-
lerini Sincan’da çok yak ndan takip edebili-
yoruz” dedi.

OSB hracat Treni Yola Ç kt
 Ankara’n n dünyaya aç lan yüzü olmaya haz rlanan Sincan Organize Sanayi Bölgesi, liman 

ba lant l  ihracat için dev bir projeye imza att . 40 vagondan olu an ilk tren Sanayi stasyonu’ndan 
Mersin’e yola ç kt . Tren ile 40 t r n ta yabilece i yük tek seferde ta nacak.

Serbest Bölgelerde stihdam 52.000’i Geçti
 Serbest Bölgelerde istihdam Ocak-Temmuz dönemi itibariyle 

geçen  y l n ayn  dönemine göre yüzde 1.66 artarak 52 bin 573’e 
ç kt  Serbest Bölgeler içinde istihdam pastas ndan en büyük pay  

18 bin 966 ki i ile Ege Serbest Bölgesi ald
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T bbi cihaz üretimi yapan yerli üretici-
lerin bir araya geldi i OST M Medikal 

Sanayi Kümelenmesi, yerli üreticinin pazar 
pay n  artt rmak ad na yapt  çal malar kap-
sam nda, sa l k sektörünün en büyük sat n 
al c s  olan kamu ile yerli üreticileri bir ara-
ya getiriyor. Bu çal malar kapsam nda son 
olarak Sa l k Bakanl  Türkiye laç ve T b-
bi Cihaz Kurumu Ba kan Yard mc s  Ercan 

im ek ve kurum uzmanlar ndan olu an heyet 
OST M Medikal Sanayi Kümelenmesi üyesi 
 rmalar  ziyaret etti. 

Firma ziyaretleri öncesinde OST M OSB 
Yönetim binas nda OST M OSB Ba kan  
Orhan Ayd n, OST M Vakf  Yönetim Kurulu 
Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelikdo an ve OST M 
Medikal Sanayi Kümelenmesi Koordinatörü 
O uz Ünal ile bir araya gelen heyet, Medikal 
Kümenin çal malar  ve yürüttü ü projeler 
hakk nda detayl  bilgi ald . 

Toplant da Küme üyesi  rmalar n üretim 
kabiliyetleri ve yerli üreticinin s k nt lar  ve 
talepleri hakk nda heyeti bilgilendiren OS-
T M Medikal Küme Koordinatörü O uz 
Ünal, u anda yürütmekte olduklar  projeler 
hakk nda da unlar  söyledi: “Sa l k Tekno-
lojileri Endüstriyel Tasar m Koordinasyon 
Merkezi Projesi ile katma de eri daha yüksek 
t bbi cihaz üretme konusunda bir çal ma sür-
dürmekteyiz. Bu proje kapsam nda u anda 10 

tane  rmam z n ürün analiz-
lerini, son kullan c  analizle-
rini tamamlad k ve endüstri-
yel tasar m süreçlerine geçtik. 
10 Ayr   rmam z  5 ayr  endüstriyel tasar m 
 rmas  ile e le tirdik ve u anda tasar m çal -

malar  sürüyor. Bir ürünümüzün ilk prototip 
çal mas  bitti ve o ürüne bakt n zda ürünü 
ilk haliyle k yaslayam yorsunuz bile.”

Ünal, Ekonomi Bakanl  taraf ndan des-
teklenen Medikal Sanayi Kümelenmesi h-

racat Kapasitesi geli tirme projesini hakk n-
da da unlar  söyledi: “Projeye 28  rmam z 
kat l yor. Projemizin ilk lansman toplant s n  
düzenleyece iz ve burada projemizin nas l 
yürüyece ine dair yol haritas n  verece iz. Bu 
proje kapsam nda t bbi cihaz üreticisi  rmala-
r m za ilk önce e itim ve dan manl k hizmeti 
alaca z. Yakla k 40 saatlik e itim süreci so-

nunda  rmalar m za serti  kalar da verece iz. 
Bir sonraki ad mda da ülke ziyaretlerimize 
ba layaca z. Birkaç hedef pazar m z  belirle-
dik. Rakam olarak yüksek miktarda ürün alan 
ancak yak n olmas na ra men henüz yüksek 
düzeyde mal satamad m z, uçu  mesafe-
siyle yakla k 2 saatlik bir çemberde yer alan 
ülkelerimizi bu e itim paketimizin ard ndan 
ziyarete ba l yoruz. Bunlar gezi amaçl  de il 
gerçekten ticaret ve sat  amaçl  olarak ger-
çekle tirilecek geziler olacak. Buralarda da 
PR çal malar  yap ld , hem büyükelçilerimiz 
hem ticari ata elerimiz devredeler. Tüm bu 
çal malarla Türk t bbi cihazlar na dünya pa-
zar ndan pay elde etme çabas nday z.”

Sa l k Bakanl  Türkiye laç ve T bbi Cihaz 
Kurumu Ba kan Yard mc s  Ercan im ek 
de kurum olarak ihtiyaçlar n yerli üreticiden 
kar lanmas  konusunu çok önemsediklerini 
ve bu sebeple bu tür bulu malar  çok faydal  
bulduklar n  söyledi. Bu bulu malar n sade-
ce 4  rmayla kalmayaca n  ve rutin olarak 
sürdürülece ini de belirten im ek, kamunun 
yerli üreticiyi do ru tan yabilmesi için bunun 
art oldu unun alt n  çizdi. 

Heyet toplant  sonras nda Dinamik Rönt-
gen, EMD Medikal, Elmed Medikal ve Med-
sis  rmalar n  ziyaret ederek üretim ortamla-
r n  ve ürünlerini detayl  bir ekilde inceleme 
imkan  buldu. 

OST M Kamu ile Üreticiyi Bulu turuyor
 OST M Medikal Sanayi Kümelenmesi, yerli üreticinin pazar pay n  artt rmak ad na yapt  çal malar 

kapsam nda sa l k sektörünün en büyük sat n al c s  olan kamu ile yerli üreticileri bir araya getiriyor. Bu 
kapsamda Sa l k Bakanl  Türkiye laç ve T bbi Cihaz Kurumu Ba kan Yard mc s  Ercan im ek ve kurum 
uzmanlar ndan olu an heyet OST M Medikal Sanayi Kümelenmesi üyesi  rmalar  ziyaret etti.
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Ege Bölgesi’nin ihracat , 2.5 y l ara-
dan sonra ithalat rakamlar n  geçti. 
Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 

verilerine göre, 2012 y l  Ocak – Temmuz 
döneminde Ege Bölgesi, 10 milyar 732 
milyon dolarl k ithalata kar l k, 12 milyar 
37 milyon dolarl k ihracat gerçekle tirdi.
 Ege hracatç lar Birli i’nden (E B) yap lan 
yaz l  aç klamaya göre, 2012 y l n n Ocak 
– Temmuz döneminde Türkiye, 87.2 mil-
yar dolarl k ihracata imza atarken, ayn  dö-
nemde 137.9 milyar dolarl k ithalat yapt . 
Türkiye’nin ihracat n n ithalat n  kar lama 
oran  yüzde 63’te kal rken, Ege Bölgesi’nin 
ihracat n n ithalat  kar lama oran  yüzde 
112 seviyesine ula t . Ege Bölgesi en son 
2009 y l  sonunda d  ticaret fazlas  ver-
mi ti. E B’nin ihracat , 2.5 y l aradan sonra 
ithalat rakamlar n  geçti. Türkiye statistik 
Kurumu (TÜ K) verilerine göre, 2012 y l  
Ocak – Temmuz döneminde Ege Bölgesi, 
10 milyar 732 milyon dolarl k ithalata kar-

l k, 12 milyar 37 milyon dolarl k ihracat 
gerçekle tirdi.

zmir 9 y l sonra d  ticaret 
fazlas  verdi

Ege Bölgesi aç s ndan bir di er sevindirici 
geli me ise, zmir’in en fazla ihracat yapan 
iller s ralamas nda stanbul ve Kocaeli’den 
sonra Bursa’y  geçerek üçüncü s raya yük-
selmesi oldu. zmir, 2012 y l n n Ocak – 
Temmuz döneminde 6 milyar 987 milyon 
dolar ihracat rakam na ula rken, ithalat  6 
milyar 294 milyon dolarda kald . zmir’in 
ihracat  en son 2003 y l nda ithalat rakam-
lar n  geçmi ti.
  Ege Bölgesi’nin zmir’den sonra en faz-
la ihracat yapan ili Manisa oldu. Manisa, 
2012 y l n n ilk 7 ay k diliminde 2 milyar 
394 milyon dolarl k d sat ma imza atar-
ken, ayn  zaman diliminde 2 milyar 358 
milyon dolarl k ithalat yapt . Manisa’y  1 
milyar 469 milyon dolarl k ihracat raka-
m yla Denizli izledi. Denizli’nin ithalat 
rakam  ise 1 milyar 324 milyon dolar oldu.
Ege Bölgesi illerinden Ayd n, 2012 y l n n 
Ocak – Temmuz zaman aral nda, 413 
milyon 797 bin dolarl k d  sat m yaparken, 
177 milyon 100 bin dolarl k ithalat gerçek-
le tirdi. Ayd n’ n ihracat n n ithalat n  kar-

lama oran  yüzde 233’e ula t . 

Ege 
Bölgesi’nin
hracat   
thalat n  

Geçti
 Ege Bölgesi’nin ihracat , 

2.5 y l aradan sonra 
ithalat rakamlar n  geçti. 
Türkiye statistik Kurumu 
(TÜ K) verilerine göre, 
2012 y l  Ocak – Temmuz 
döneminde Ege Bölgesi, 10 
milyar 732 milyon dolarl k 
ithalata kar l k, 12 milyar 
37 milyon dolarl k ihracat 
gerçekle tirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kan  Nihat Ergün, bakanl kta 
düzenledi i bas n toplant s yla, 

Ba bakan Recep Tayyip Erdo an’ n 

ba kanl nda gerçekle tirilen Bilim ve 

Teknoloji Yüksek Kurulu kararlar n  

aç klad . 

Son iki BTYK toplant s nda çok 

önemli kararlar al nd n  ifade eden 

Ergün, al nan kararlar n özellikle e itim 
sistemi üzerinde önemli etkileri olaca -
n  dile getirdi.Bakan Ergün, bir önceki 
toplant da giri imcilik ve yenilikçilik 
endeksine göre üniversiteleri s ralama 
karar  ald klar n  hat rlatarak, ‘’Bu s ra-
lama a a  yukar  tamamland . n allah 
eylül ay  sonuna do ru Türkiye’deki bü-
tün üniversiteleri, hangi üniversite daha 

yenilikçi hangi üniversite daha giri im-
ci diye s ralayaca z’’ dedi. 

Ergün, bilim merkezlerinin kurulu  
karar n  daha önceki toplant da ald k-
lar n  belirterek, toplant da bilim mer-
kezlerinin kurulmas  için TÜB TAK 
bünyesinde 1 milyar lira bütçe ayr lma 
karar  al nd n  bildirdi. 

‘’81 vilayette bilim merkezleri kur-
may  hede  iyoruz’’ diyen Ergün, u 
anda 6-7 büyük ehirde bu merkezlerin 
kurulmas na ili kin protokol imzalan-
d n  kaydetti. Ergün, 2013 sonuna 
kadar biri Konya’da di eri Kocaeli’de 
olmak üzere iki büyük bilim merkezi-
nin faaliyete ba layaca n  ifade etti. 
Bin ki iye dü en ara t rmac  say s n n 
ABD’de 5, Kore’de 5,4, Almanya’da 4 
oldu unu belirten Bakan Ergün, ‘’Bizde 
0,9. 1 diyelim hadi. Ara t rmac  say s n  
mutlaka art rmam z icap ediyor’’ diye 
konu tu.

 Türkiye’de 19 Avrupa Birli i  Geli tirme Merkezi (AB GEM) aras nda rol model 
gösterilen Eski ehir AB GEM, DEKOYAP projesi ile mobilya, dekorasyon ve yap  
malzemelerinden olu an 3 sektörü d  pazar hede  eri için kümelendirmeyi planl yor. 
Eski ehir AB GEM Genel Müdürü lker Sökmen, dünyada yeni aç lm  pazarlara farkl  
sektörlerin ürünlerini tek bir elden verece i bir modelle ba ar n n yakalanaca n  belirtti.

Eski ehir’de 3 Sektör ‘Kümeleniyor’

Maliye Bakan  Mehmet 
im ek, çal malar  sü-

ren yeni Gelir Vergisi 
Kanun Tasla ’n n haz r oldu unu 
duyurdu. Tasla n Ekonomi Ko-
ordinasyon Kurulu (EKK) toplan-
t s nda sunulaca n  belirten im-
ek, “Gelir ve Kurumlar Vergisi 

kanunlar n  birle tiriyoruz. Bu 
çerçevede biz, 250 maddelik bir 
kanunu yakla k 100 maddenin 
alt na indiriyoruz… Önemli bir 
konu, istisnalar  daraltaca z. Ör-
nek olarak vereyim, diyelim ki 
futbolcular çok iyi para kazan -
yorlar Süper Lig’de. Onlar n vergi 
oran  yüzde 15, örnek olarak diyorum. 
Ama siz diyelim ki bir irkette üst dü-
zey yöneticisiniz, siz de iyi maa  al yor-
sunuz, sizin vergi oran n z yüzde 35�e 
kadar ç k yor. Bu tür mua  yetler var. 
Bunlar n hepsini gözden geçiriyoruz. 
Yani 8-10 sayfay  kapsayan mua  yet ve 
istisnalar var. Bundan sonra yani halen 
vergi ödemeyen baz  kesimler veya az 
ödeyen baz  kesimlerin, art k normal 
vergi oranlar na tabi olma ihtimalleri 
yüksek” diye konu tu. Bakan im ek, 
düzenleme ile yeni vergi getirilmeyece-

ini, vergi oranlar yla oynanmayaca n  
da vurgulad .

Mükellef say s  artacak

 im ek, “Tabii ki burada giri imcik, ya-
t r mlar, tar msal üretim ve istihdam ba ta 
olmak üzere ekonomiyi te vik edecek yak-
la mlar üzerine gidece iz. Cari aç  azalt-
maya yönelik bir çaba olarak enerji tasarru-
fu te vik edilecek” dedi.
 Bir yandan mevzuat n sadele tirilece i-
ni ve öngörülebilirli inin artt r laca n , bir 
yandan da idarenin, yani maliyenin elinin de 
güçlendirilece ini anlatan im ek, “Genel 
çerçeve u, vergi taban n  geni letece iz. 
Bu önemli bir konu... Beyanname veren 
mükellef say s n  artt raca z. Mua  yet ve 

istisnalara ili kin çok ciddi bir çal -
mam z söz konusu” diye konu tu.

Bütçe hede   tutmayacak

 im ek, bu sene bütçe hede  erinin 
tutturulamayaca na i aret ederek, 
bunda memur maa  zamlar , ula t r-
ma yat r mlar , sa l k, sosyal güven-
lik, özelle tirme gelirlerinin azl  ve 
BOTA ’ n maliyetin alt nda do al-
gaz satmas n n önemli pay  oldu u-
nu vurgulad .
Memur maa  zamlar n n bütçeye 
4,5-5 milyar liral k ilave yük ge-
tirdi ini ifade eden im ek, büyük 

ehirlerin metro yat r mlar n n Ula t rma 
Bakanl ’na verilmesi gibi nedenlerle de 
ula t rmadan çok ciddi bir yük geldi ini dile 
getirdi. Türkiye’de hala 48 ya nda kad nla-
r n, 49 ya nda da erkeklerin emekli olabil-
di ine i aret eden im ek, 2002 y l nda 6,5 
milyon ki i olan emekli say s n n bugün 10,1 
milyon ki iye, 2002 y l nda 16-17 milyar lira 
düzeyinde olan emekli ödemesinin de bugün 
110 milyar liraya ula t n  bildirdi.
 im ek, “2013 y l  bütçesi üzerinde ça-
l yoruz, tedbirler üzerinde çal yoruz. 
Türkiye’nin ba ar s  bütçe disiplinindedir, 
bütçe disiplinsizli ine izin veremeyiz” 
dedi.

 Maliye Bakan  Mehmet im ek, çal malar  süren yeni Gelir Vergisi Kanun 
Tasla ’n n haz r oldu unu duyurdu. Tasla n Ekonomi Koordinasyon Kurulu 
(EKK) toplant s nda sunulaca n  belirten im ek, “Gelir ve Kurumlar Vergisi 
kanunlar n  birle tiriyoruz. Bu çerçevede biz, 250 maddelik bir kanunu 
yakla k 100 maddenin alt na indiriyoruz…” diye konu tu.

Gelir ve Kurumlar Vergisi 
Kanunlar  Birle tirilecek

Maliye BakanMaliye Bakan
Mehmet M EKMehmet M EK
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Endüstri bölgesinin altyap  ve kamula t r-
ma harcamalar n  Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanl  yapacak. Endüstri böl-

gelerinde yap lacak yat r mlar için yeni te vik 
unsurlar  daha sonra yay mlanarak Bakanlar 
Kurulu Karar  ile netle ecek. Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanl -

, projelerde ÇED 
dahil bütün ruhsat-
lar n üç ay gibi k sa 
sürede al nmas n  
öngörüyor.
 Filyos Endüstri 
Bölgesi, Filyos Ser-
best  Bölgesi’nin 
1’inci k sm  olan 
733 hektarl k alan n 
400 hektarl k bölü-
münde sanayi alan  
olarak planlanacak. Özellikle Filyos Liman  
Projesi’nin tamamlanmas n n ard ndan deniz 
ula m nda avantajl  konuma gelecek bölge-
de, özellikle;  demir-çelik, çimento, tersane ve 
enerji santralleri gibi konularda 10.5 milyar do-
larl k yat r m gelmesi bekleniyor.
 Konya Karap nar’da kurulacak Enerji htisas 
Endüstri Bölgesi’nde güne  enerjisinden elekt-
rik üretecek yat r mlar n ön plana ç kmas  bek-
leniyor. Bölgede ayr ca do algaz çevrim sant-
rallerinin kurulmas  da dü ünülüyor.

Ceyhan 5 y ld r faaliyete geçmedi

Adana’n n Ceyhan ilçesini Rotterdam gibi 

enerji merkezi haline getirmesi öngörüsüyle 
Bakanlar Kurulu Karar  ile 2007 y l nda Enerji 
htisas Endüstri Bölgesi olarak ilan edilen Ada-

na-Ceyhan bölgesinde, resmi faaliyetler henüz 
ba lamad .

“Güne  tarlalar  
de erlendirilecek”

Karap nar’ n özel 
enerji endüstri böl-
gesi ilan edilmesiyle 
ilgili karar  de er-
lendiren Karap nar 
TSO Ba kan  Ke-
mal Sözen, Valilik, 
Belediye, Kayma-
kaml k ve ilgili ba-
kanl klarla yap lan 

çal malar n sonuçland n  söyledi. Konya 
ve Karaman’ n Türkiye’nin en iyi güne  alan 
bölgesi oldu unu belirten Sözen, tar m arazisi 
olarak de erlendirilemeyen verimsiz k raç ara-
ziler üzerinde kurulacak bölgenin, Karap nar 
ve Konya ba ta olmak üzere Türkiye’ye büyük 
katk  sa layaca n  bildirdi. Yurtd ndan gelen 
uzmanlar n yapt klar  incelemede güne  tarlala-
r  yönünden de erlendirilme konusunda görü  
birli i olu turuldu unu söyleyen Mustafa Sö-
zen, bu alan n tam kar s nda Emirgazi yolunda 
da Karap nar OSB kurulaca  bilgisini verdi. 
Sözen proje tamamland nda Türkiye’nin 
enerji aç n n kar lanmas na da büyük katk  
sa layaca n  dile getirdi.

Süper Te vikli ki Yeni 
Endüstri Bölgesi Aç l yor

Son dönemin önemli tart mas  orta gelir 
tuza  kavram . Kavram n mimar  Dün-
ya Bankas … Ülkeler dü ük, alt orta, 

üst orta ve yüksek gelirliler olarak s n flara 
ayr l yor. Ki i ba  gelire bak nca herkes yerini 
buluyor. Y ll k 13.464 dolarl k ki i ba  milli 
gelirle biz orta gelir gurubu ülkeleri aras nda-
y z. Yüksek gelir gurubu ile aram zdaki e ik 25 
bin dolar e i i. 

Dünya ülkeleri aras nda milli gelirde 68. s ra-
day z. Biz orta gelir gurubuna on bin dolarl k 
e i ini a arak 2004’te girdik. imdi bir üst 
s n fa geçmeye engel tuzaklar konu uluyor. 
Tuzaklar av  yakalamak için kurulur. Baz  
kavramlar n çeli kili ça r mlar  insan n akl n  
kar t r yor. Ne oldu da 2004’te zenginle erek 
atlad m z e ik bize imdi tuzak oldu? Hamle 
ve at l m yapma, geli me arzusu bu denli mi 
ba m z  döndürdü? 

Dönü ümün varl n  inkâr edeyiz. Bir dö-
nü üm var. Somut göstergelerin yan nda 
en önemli dönü üm zihniyette ortaya ç kan 
dönü üm. Bir kere büyüme arzusuna kap l p 
h rs yap nca daha iyisini arzu etmek do al. 
nsan do as nda ve hatta giri imin do as nda 
var olan bir duygu. Kazanman n dayan lmaz 
cazibesi belki de…

Türkiye’nin dünyada konu ulan çok yönü 
var. Ekonomisinde ya anan istikrar n bu ko-
nu ulanlara etkisi büyük. Dünya ekonomi ve 
siyaset gündemi içerisinde yer alan çok önemli 
bir ülke Türkiye. Gelelim tuza a... Neden orta 
gelir ülkesi olmak tuzakta kalma anlam  içeri-
yor? Tuzak diye adland r lan asl nda bu sevi-

yede, yani orta gelir düzeyinde kalma süresi 
ile ilgili. Bu süreyi k sa sürede a an ülkeler çok 
az say da. Biri bildi imiz Güney Kore. 60’larda 
h zland  70’lerde co tu ve bizimle aras nda 
olan fark  kapad . 90’larda ise ABD’nin ki i 
ba  milli gelir rakam n n yar s  oran nda milli 
geliri yakalad .  Biz niye yapamad k? Sadece 
siyasi bir sürü sebep sayabiliriz. Buna burada 
girmesek çok daha iyi, insan n içi s k l yor. 

Orta Gelir Tuza ’n n iki yan na bakmayaca z 
tabii ki, bir yan  zaten atlad m z e ik, yani 
dü ük gelirli ülkeler taraf ndan i gal ediliyor. 
Bizim ç k  yönümüz yüksek düzeyli ülkeler 
s n f . Tuza n y rt lacak a lar  o tarafta. Gözü-
müzü oraya diktik zaten. 

Bizim aç m zdan önemli soru u ki, acaba Tür-
kiye kendisi için olu turdu u vizyonla 2023’te 
ki i ba na milli gelirde yirmi be  bin dolar se-
viyesini yakalayabilir mi?  Orta gelir düzeyinde 
fazla kalmay  etkileyen, bir di er de i le tuza  
etkin k lan sebepler var. Öncelikle genelde 
kabul gören yorum ekonomik büyümenin 
ilk a amalar n n h zl  ve kolay a l yor olmas .  

Buna etki eden sebep genelde tar mdan kolay 
tüketime yönelik sanayi üretimine geçi le eko-
nomide h zl  bir büyümenin sa lan yor olmas  
yönünde. Bu a amada, k rsaldaki i  gücü 
fazlas  bolca kent ekonomisine ak yor.  Ucuz 
i  gücü ve sermaye yat r mlar na dayanan 
yüksek karlarla büyüme, orta gelir gurubuna 
yakla t kça ivme kaybediyor. te bu a amada 
büyümenin kayna  sermaye yat r mlar na 
de il üretkenli e dayan r oluyor. Üretkenli in 
artt r lmas  ise insan sermeyesi ile yak ndan 
ili kili. Tabii ki bir de e itim, Ar-ge, inovasyon 
ve bili im teknolojileri gibi alanlar na yap lan 
yat r mlarla… 

imdi orta gelir gurubunday z. Bu gurupta 
kalmak bizi öldürmez, yolumuza burada da 
devam ederiz. Ama bu düzeyde kalmaya 
devam etmek geli im psikolojimiz aç s ndan 
belki ölümden beter, s k c . Bir kere h za al an 
aç s ndan otobanda elli km h zla gitmenin 
s k c l  gibi... 

Bir sanayi at l m  içerisinde oldu umuzu inkâr 
edemeyiz. D  ticarette sanayi sektörü ilk 

s rada. 2011 y l  verilerine göre giri im ana 
faaliyetleri esas al nd nda ihracat n %59,4’ü, 
ithalat n ise %52,9’u sanayi sektöründe faali-
yet gösteren i letmeler taraf ndan yap ld . D  
ticarette h z m z devam ediyor. Son yedi ayl k 
verilere göre cari aç k, geçen y l 50.1 milyar 
dolar düzeyindeyken bu y l 34.4 milyar dolara 
geriledi. Geçen y l n temmuzundan bu y l n 
temmuzuna y ll a vurdu umuz cari aç k, 74,7 
milyar dolardan 61.4 milyar dolara dü tü. Bu, 
ekonominin güzel yüzündeki sivilcenin ucu-
nun patlayaca na i aret. 

Tuzaktan ç k ta bir di er patlama ise e itim 
alan nda olmal . Be eri sermayenin o özlenen 
bilim ve teknolojiye dayal  büyümedeki pay  
çok büyük. nsana yat r m n esas  nitelikli i  
gücü yaratmak. Niteli i var etmenin yolu ise 
çal t r çal t rabildi in kadar anlay ndan çok, 
yarat c l a, inovasyona, bilime ve teknolojiye 
yatk n, iyi ileti ime ve demokrasi kültürüne 
sahip bireylerin yeti tirilmesinden geçiyor. 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurlunun 24. 
Toplant s ’n n ana temas  e itimdi. San r m bu 
alanda YÖK, Milli E itim Bakanl , TÜB TAK 
ba ta olmak üzere bir çok kurumda bir far-
k ndal k olu mu  durumda. Umar z sonuçlar  
tuza  y rtacak politikalar üretir. 

En son Cumhurba kan  Abdullah Gül’ün, 
bilim ve teknolojiye daha fazla yat r m yap l-
mas  ile ilgili demecinde verdi i örnek çarp c . 
“Uzaya bir Türk astronot göndersek, çocuk-
lar n içinde do acak heyecan  dü ünün…” 
Dü ününce akla neler gelmiyor ki. 

Tuza  y rtmak uzak olmamal . 

Tuzak ya da Uzak

Konya Karap nar ve Zonguldak Filyos’ta iki adet özel 
endüstri bölgesi kurulmas n  öngören ve Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanl  taraf ndan bir süre önce Ba bakanl a 
sunulan projeye Bakanlar Kurulu onay  da geldi. Projeler 
tamamland nda Karap nar’da 8.5 milyar Euro, Zonguldak-
Filyos’ta ise 10.5 milyar dolarl k yat r m yap lmas  bekleniyor.

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli 
Komitesi taraf ndan üç y lda bir dü-
zenlenen geleneksel Türkiye Enerji 
Kongrelerinin 12.’si 14-16 Kas m 
2012 tarihleri aras nda Ankara’da 
yap lacak. Kongrenin ana temas -
n  ‘Türkiye’nin Artan Enerji hti-
yac nda Seçenekler ve Yat r mlar’ 
olu turacak.

Ankara’da ODTÜ Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde yap lacak olan 
Kongre’de, “Türkiye’de enerji sek-
törünün sorunlar , yerli enerji kay-
naklar n n de erlendirilmesi, hid-
rolik enerji santrali yat r mlar n n 
sorunlar , Dünya’da ve Türkiye’de 
petrol ve do al gaz piyasas n n 
de erlendirilmesi, yenilenebilir 

enerjinin Dünya’da ve Türkiye’de 

bugünü-yar n , enerji verimlili i, 

Fukishima’dan sonra nükleer sant-

rallerin gelece i ve enerji sektörüne 

etkileri, enerji ve çevre etkile imi 

ve iklim de i ikli i, enerji hukuku, 

gelece in enerji liderlerinin görü -

leri” ba l klar  ele al nacak.

70 bildirinin sunulaca  

Kongre’de ayr ca “Bölgemizde 

Meydana Gelen Ekonomik, Sosyal 

ve Siyasi Geli melerin Do al Gaz 

ve Petrol Arz Güvenli ine Etkileri” 

ve “Türkiye’nin Enerji Sektöründe 

Uluslararas  li kileri ve Projele-

rin De erlendirilmesi” konular  iki 

ayr  panelde tart lacak.

Türkiye 12. Enerji Kongresi 
Kas m Ay nda

Kongrenin ana temas n  ‘Türkiye’nin Artan Enerji 
htiyac nda Seçenekler ve Yat r mlar’ olu turacak.

Cüneyt ÖRKMEZ

cuneytorkm
ez@

tosyov.org.tr
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Metal sac i leme üzerine 23 
y ld r faaliyet gösteren 
Güçlü Madeni Çelik E ya 

a rl kl  olarak Telekom, Medikal ve 
Savunma Sanayi olmak üzere bütün 
sektörlere hizmet veriyor. Ül-
kemizdeki savunma sanayi ku-
rulu lar n n onayl  tedarikçisi 
olmas  yan nda milli üretimi 
geli tirmek amaçl  kurulan kü-
melenme faaliyetleri içerisinde 
OST M Savunma ve Havac l k 
Kümelenmesi ile Anadolu Ray-
l  Sistemler Kümelenmesinin de 
üyesi olan  rma, ilgili sektörle-
rin metal kutu ve parçalar n n 
tasar m ve üretimini yap yor. Firma 
bünyesinde bulunan CNC Punch, CNC 
Lazer, CNC Abkant Presler, CNC 4 Ek-
sen Dik leme Merkezi, Kaynak leri 
ve Statik Toz Boyama tesisi ile sektö-
ründe öncü durumda. ISO 9001-2008 
Kalite Yönetim sistemine sahip olan 
Güçlü Madeni Çelik E ya, günümüz ih-
tiyaçlar  do rultusunda ürün izlenebilir-
li i ve kurumsal haf zan n daha 
kal c  sa lanabilmesi 
için Kurumsal Kaynak 
Yönetimi (ERP) siste-
mini de bünyesine kat-
mak için çal malar n  
sürdürmekte.

irket politikas  ola-
rak yat r mlar n  ça n 
gerektirdi i teknolojik 
geli imi takip ederek 
yapman n yan  s ra ka-
liteli insan gücüne de 
yat r m yapmaya özen 
gösteren  rma, günü-
müzdeki üretimlerde 
olmazsa olmaz AR-GE 
faaliyetlerine verdi i 
önem do rultusunda 

bünyesinde 4’ü Ma-
kine Mühendisi ol-
mak üzere 6 ki ilik 
bir AR-GE birimine 
sahip. 

Firman n çal ma-
lar yla ilgili olarak 
görü tü ümüz let-
me Müdürü Cengiz 
Kurt Güçlü Madeni 
Çelik E ya olarak 
yapt klar  çal ma-
larda kalite faktörü-
nü sektör ve  rma 
ayr m  yapmadan 
bütün mü terilerine 
uygulayarak mü teri 
memnuniyetini ön 
planda tuttuklar n  
belirtti.

Firmada toplam 
55 ki inin istihdam edilmekte oldu u-
nu söyleyen Kurt, yeni yap lan makine 
yat r mlar nda zaman zaman kali  ye 
eleman s k nt s  çekmekle birlikte ken-
di bünyelerindeki çal anlar  kariyer 
planlamas  do rultusunda teknolojik 
yat r mlarda da de erlendirmeye özen 
gösterdiklerini söyledi.

Kurt sektördeki rekabet ko ullar  hak-
k nda da unlar  söyledi: “Teknolojik 
geli im paralelinde üretilen 

CNC üretim 
mak ine l e r i n in 
yayg nla mas  
neticesinde, el 
i çili i sanat  ile 
yap lan üretimle-
rin art k kalma-
d  günümüzde 
rekabetin çok 
ac mas z oldu-

unu ve rakiplerinize kar  fark nda-
l klar n z olmad  takdirde i  ya am n  
devam ettirmenin çok zorla t n  dü ü-
nüyorum.”

Son y llarda ihracat çal malar na 
daha fazla önem verdiklerini, Avrupa 
ve Ortado u pazarlar  ile ihracat ça-
l malar  bulundu unu söyleyen Kurt; 
“Global ekonomik yap  içerisinde oldu-

umuz ça m zda ayn  
anda hem yurt içi hem 

de yurt d  pazarlarla ilgi-
lenmenin avantajl  oldu unu 

dü ünüyorum. Firmam z ürün-
lerinde tek tip kalite kavram  
olmas ndan dolay , baz  rakip 
 rmalar n özellikle yurt d  

pazarlara girmedeki ya ad  
zorluklar   rmam z ya ama-
maktad r. Bundan dolay  her 
iki pazara da hizmet vermek 
bizim için avantaj te kil et-
mektedir” diye konu tu.

Kurt  rman n hede  erini ise 
öyle özeledi: “Firma politika-

s  olarak hede  miz yurt içinde 
oldu u kadar yurt d nda da 
sektöründe ad n  duyurabilecek 
çal malara imza atarak, maki-

ne park na ve insan gücüne yat r m yap-
maya devam ederek ülke ekonomisine 
olumlu katk da bulunmak ve ülkemizde 
yap lamayanlar n “Siz hayal edin biz 
üretelim” slogan  ile üretimini gerçek-
le tirmek.”

“Özellikle son zamanlarda OST M 
OSB bölgesinin ülkemizin di er OSB 
bölgelerine nazaran ülke sanayisinin 
ve milli üretimlerin pozitif yönde iler-
lemesi için daha aktif faaliyetlerde bu-
lundu u göze çarpmaktad r” diyen Kurt 
unlar  söyledi: “Bu faaliyetler içeri-

sinde özellikle sektörel  rmalar n bir 
araya getirilmesi amac  ile yürütülen 

kümelenme faaliyetlerinin çok yararl  
oldu unu ve bu çal malar n di er böl-
geler içinde örnek olu turdu unu dü-
ünüyorum. OST M OSB yönetiminin, 

mevcut ve bundan sonraki çal malar -
n n neticesinde bölgemizin Türkiye’nin 
çekirdek sanayi üssü haline getirece i-
ne ve bölge içerisindeki  rmalar n da 
ülkemizin parlayan y ld zlar  olaca na 
inan yorum. Bu çal malara kar l ks z 
katk da bulunan ve önderlik eden özel-
likle Ba kan m z Say n Orhan Ayd n ve 
ekibine yapm  olduklar  çal malardan 
dolay   rmam z ad na te ekkür ediyo-
rum.”

Siz Hayal Edin, Biz Üretelim…
 Küresel pazarda 

hak etti i yeri alan, 
rekabetçi, yenilikçi, 
teknoloji ile paralel 

büyüyen, sektöründe 
lider firmalardan 

biri olmak için 
durmaks z n çal an 
ve metal sac i leme 

üzerine 23 y ld r 
faaliyet gösteren 

Güçlü Madeni Çelik 
E ya a rl kl  olarak 

Telekom, Medikal 
ve Savunma Sanayi 
olmak üzere bütün 

sektörlere hizmet 
veriyor.

ürün izlenebilir-
n n daha 
si

-
n 
k 
k 
-
e 
n 
-
e
E
i 
a 

de
lenm

dü ün
lerind
olmas
 rma

pazar
zorlu
makta
iki p
bizim
mekte

Kurt
öyle 

s  olar
oldu
sektör
çal mçal m

Ülkemiz ticari hayat n n kanayan yarala-
r ndan biri de bayilik sistemdir. Bayilik, 
bir mal ya da hizmetin üreticiden tüke-

ticiye ak n  sa layan pazarlama kurumuna 
denir. Ula m, yayg n reklam, ileti im ve 
hizmet noktas n n bu günkü kadar çe itlen-
medi i zamanlarda bayilik üreticiler için iyi bir 
pazarlama ve bayi taleplileri için iyi bir geçim 
kaps  idi. Ancak günümüz ula m, ileti im, 
reklam alanlarda geli melerle anlam n  yitir-
di. Fakat sanki tüm bu geli meler olmam  
gibi büyük üretici firmalar n hala bayilik a  
kurmaya çal malar  ve bu a  kurarken de 
teknolojide, ileti imde ve hukukta hiç geli -
me olmam  gibi eski kurallarla çal malar  
anla l r gibi de il. Yeni köyde eski adetle i  
yapmak tek tarafl  sömürüden ve istismardan 
ba ka bir ey de ildir. Büyük üreticiler, orta 
s n f n i  arayan çaresiz insanlar n  istismar 
etmekten vazgeçmeliler.

 Ülkemizde bayilik öyle çal yor. Örne in 
beyaz e yada... Bayi olacak ki i önce bir yer 
kiral yor. Sonra da bir beyaz e ya üreticisi ile 
anla yor. Belirli bir mal  satsa da satmasa 
da alma sözü veriyor. Bunun için ya ipotek 
veriyor ya da teminat mektubu. Yerin kiras , 
çal an adamlar n maa , banka teminat mek-
tubu komisyonlar n  bayi ödeyecek. Bu arada 
ald  risk kar l  da kendisine de bir ey 
kalacak. Bu sistem, bayilik yapanlar n tama-
m n  kanser hastas  yapt . Ülkemizde oligopol 
piyasalar  temsil eden üretici firmalar (beyaz 
e ya, lastik, kombi, boya, in aat malzemeleri, 
ilaç) bayilik sitemi ile sömürü düzeni kurmu  
durumdalar. Bütün riski bayide olmak üzere 
pazarlama stratejisi olu mu  durumda. Bunun 
sonucunda bayilere orta s n f bir bürokrat n 
ald ndan daha az ayl k kazanç kal rken 
risk tamamen bayiler üzerinde kalmakta. Bu 
sömürü düzeni de i meli.

 Düzen nas l de i meli? Bayilikte konsinye 
sisteme geçmeli. Daha çok oligopol karak-
terinde olan bayilik veren üreticiler, bayilere 
mallar n  satmamal d r. Bayiler onlar ad na 
mal satmal d r. Sat lmayan mallar bayilerin 
de il, üreticilerin sorumlulu unda olmal d r. 
Çünkü bayilik sitemi ile sat lan mallar n ta-
mam  ulusal pazarlama sistemi ile sat lmakta 
ve makroekonomideki geli melerle do rudan 
ili kili durumdad r. Ülkede büyüme dü erken 
otomobil ya da beyaz e ya satmak bayilerin 
alt ndan kalkaca  bir yük de ildir. Bu günkü 

ödemeler sitemi ile de konsinye mallar n pa-
ralar  otomatik üretici irketlerin hesaplar na 
geçebilir. Tekel ya da oligopol karaktere sahip 
üretici firmalar bayilerini sömüreceklerine 
onlar  desteklemeli ve güçlendirmelidir.

Giri imci potansiyelinin en yo un oldu u 
bayiler ve bayi olma potansiyeli ta yanlar n 
tekel ya da oligopol yap ya sahip üreticilerce 
finansal olarak cendereye al nmas  ve sö-
mürülmesi, ülkemizin kanayan bir yaras d r. 
Bayilikteki bu sömürü düzeni ülkemizde reka-
betin ve kalk nman n önündeki en büyük en-
gellerden biridir. Yeni marka, yeni giri imlerin 
önünü hem maddi hem de finansal olarak 
t kayan oligopol üreticiler, karlar n  maksimize 
ederken giri imcilerin ve tüketicilerin de zor 
ya am ko ullar n  maksimize ettiklerinin far-
k nda olmamalar  mümkün de il.

 Bayilik sitemi iç üreticilerde böyle çal t  
gibi d  üreticilikte de bu ekilde çal makta-
d r. Y llarca yabanc  markalar n da t c l n  
yapan irketlerimiz ülkeye bir katma de er 
b rakmad klar  gibi, kazand klar  paray  da 
yurt d nda tutmaktan hiç utanmazlar. Ayr ca 
bayili ini yapt klar  ürünleri ucundan buca n-
dan yerlile tirmeye de dü ünmezler.

 Ülkelerin kalk nm l n fakir fukara ko-
biler belirlemez. Ülkelerin kalk nm l n  o 
ülkenin zenginleri belirler. Elin zengini yapt  
üretimle ihracatla dünyan n dört bir yan ndan 
ülkesine kaynak aktar rken, bizim zenginimiz 
kendi ülkesinden bayilik sitemi ile dünyan n 
dört bir yan na kaynak gönderir. Elin zengini 
dünyaya satt  mallarla zenginli ini devam 
ettirirken, bizim zenginimiz ranta dayal  garip 
guraba ve kobileri soyan projelerle zenginli i-
ni devam ettirir. Buradan kazand n  da yurt 
d na aktar r. Bütün bunlar n gerisinde de 
ülkede 1950’den bu yana hakim olan maliye 
politikas  vard r. Bunun sonucu da cari aç k 
Demokles’in k l c  gibi tepemizde sürekli salla-
n r. Garip guraba ve kobilerin iktidar  olmak, 
ancak maliye zihniyetinde yap lacak de i imle 
olur. Gerisi laf olsun torba dolsundan öteye 
geçmez. 1950’den bu yana da geçmedi za-
ten.

e  k ÇALI KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Yeni Köyde Eski Adet:
Bayilik Sistemi
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Türkiye 2012 y l  ikinci döneminde 
geçen y la göre %2,9 büyüme 
kaydetti. 2011 y l nda %10 civa-

r nda olan ikinci çeyrek büyümesiyle 
kar la t r ld nda büyümede s k nt  
aç kça görülmektedir. Büyümenin ön-
ceki y llara göre dü ük kalmas n n en 
önemli nedeni iç talepteki ciddi dü ü  
oldu. ç talepteki dü ü ün nedenlerine 
hiç girmeden Türkiye’nin ihracat saye-
sinde küçülmedi ini vurgulamak istiyo-
rum. E er ihracat n katk s  olmasayd  
Türkiye 2012 y l n n ikinci yar s nda 
%2 civar nda küçülecekti. S cak para 
politikas  ve borçluluk oranlar ndaki 
yükseklik dikkate al nd nda bu tablo-
nun belli bir süre devam edece i an-
la l yor. Yani ihracat büyümenin lo-
komotifi olmaya devam edecek gibi… 
Hele söylentiler gerçekle ir de bütçe 
aç n  kapatmak için vergi art na 
gidilirse iç piyasadaki daralman n etkisi 
daha da hissedilir hale gelecektir. Son 
dönemde çevremizde ödeme güçlü ü 
çeken irketlerin say s ndaki art  bu 
tablonun reel sektöre yans mas ndan 
kaynaklanmaktad r. Piyasalar n da-
ralmas ndan dolay  s k nt  içinde olan 
irketlere bir de ilave vergi yükü geldi i 

takdirde piyasan n halini tahmin ede-
miyorum. Durgunlu un hakim oldu u 
böyle bir konjonktürde karar vericilere 
ilave vergi getirmek gibi zararl  dü ün-
celeri ak llar ndan dahi geçirmemelerini 
tavsiye ediyorum. E er vergilerde bir 
art  olursa kendi aya m za kur un 
s kmak tam da bu olsa gerek diye dü-
ünüyorum.

Ya ad m z konjonktürde ikinci 
kritik husus ekonomimizde büyümeyi 
sa layan ihracatla ilgilidir. Avrupa Birli-
indeki s k nt dan dolay  AB pazar nda 

talep daralmas  var. AB üyesi 27 ülke-
ye yapt m z ihracat n toplam ihracat 
içindeki pay  2011 y l nda %47 düze-
yinde iken bu oran ayl k bazda sürekli 
dü erek %34’lere kadar gerilemi tir. 

hracat m z  istikrarl  olarak en çok 
art rd m z ülke ise Irak’t r. Irak’a 
ihracat m z son on iki ay itibariyle 10 
milyar dolara ula m t r.  Geleneksel 
olarak ihracatta hep en üst s rada olan 
Almanya’ya son on iki ay ihracat topla-
m m z 13,5 miyar dolard r. Irak pazar -
n n sahip oldu u yüksek potansiyel ve 
Türkiye’ye yak nl  dikkate al nd nda 
Türkiye için ta d  önem aç kt r. 
Türkiye Irak’a demir çelik ba ta olmak 
üzere her türlü ürünü satabilmektedir. 
Mesela ran pazar nda son aylarda 
görülen de erli maden (alt n) sat  gibi 
tek bir alanda ihracat yap lmamaktad r.

Irak’ n ithalat nda da en büyük pay  
Türkiye almaktad r. Bugün itibariyle 
Irak’a ihracat m zda bir problem gö-
rülmemektedir. Irak’ n toplam ithalat  
içinde Türkiye’nin pay  %40’lara ula -
m t r. Sadece kar la t rma aç s ndan 
ikinci Çin’in pay n n %18, üçüncü 
ABD’nin pay n n %8 civar nda oldu-
unu ve Çin’in Irak’a ihracat trendinde 

ciddi bir art  oldu unu belirtmek ge-
rekir. 

Özetle zaten daralan iç talebi vergi ar-
t yla daha da daraltmak bir aya m za 
kur un s kmaksa ayet, Irak’a ihracat -
m z  olumsuz etkileyecek geli meler de 
ikinci aya m za kur un s kmakt r diye 
dü ünüyorum.

Avrupa Birli i’nin 2007- 
2013 y llar  aras nda KO-
B ’lere yönelik düzen-

ledi i programa AB taraf ndan 32 
ülkeden gönderilen tekli  n aras n-
dan seçilen, Türkiye’nin ilk Eko-
novasyon Projesi ‘Eko-Endüstri-

yel Parklar Çevre Destek Sistemi’ 
(EPESUS) projesi tamamland . 

Küçük ve Orta Büyüklükte let-
melerin (KOB ) malzeme ve enerji 
verimlili i yönetimini güçlendir-
mek, EPESUS Yaz l m  arac l y-

la sanayiciye k lavuzlar ve uygun 
teknikler sunmak, Eko-Endüstriyel 
Park (EEP) geli tirmek amac yla, 
EEP’ler aras nda simbiyotik ili ki-
leri kullanarak malzeme ve enerji 
tasarrufu sa layacak “Karar Destek 
Sistemi” (KDS) kurmak, kurulmu  
ya da kurulacak EEP’leri olan sa-
nayi bölgelerini malzeme ve enerji 
stratejileri hakk nda yönlendirmek 
amac yla 2008 y l nda Avrupa 
Komisyonu’na sunulan EPESUS 
ile Türkiye ilk kez bu tür bir AB fo-
nundan yararlanm  oldu.

Tekstil, dökümcülük, büyük yak-
ma tesisleri, bina ve polimer sektör-
lerinin ele al nd  EPESUS proje-
sinde, üretim verimlili ini art racak 
enerji ve at k yönetim bilgi sistemi 
geli tirilmesinin hede  endi ini be-
lirten yetkililer, proje ile ‘eko-en-
düstriyel park’lar n (EEP) kurulma-
s n n te vik edildi ini ifade ettiler.

EPESUS Final Toplant s , kamu 
ve özel kurulu lardan ilgili ki ilerin 
ve uzmanlar n kat l mlar yla Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanl ’n n 
deste i ile gerçekle tirildi. Final 

toplant s  kapsam nda; Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanl  

temsilcileri taraf ndan Rekabet 

Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve 

Program  hakk nda tan t c  bil-

gi verildi. Proje orta  olan ASO 1. 

OSB taraf ndan EPESUS projesinin 

sanayi tesislerinde uygulanmas na 

ili kin saha çal malar  hakk nda 

sunum yap ld . 

EPESUS Yaz l m n n tan t m n n 

gerçekle tirildi i toplant da Proje 

koordinatörü olan EKODENGE ta-

raf ndan EPESUS projesinin ama-

c na, yönetimine ve ilk sonuçlar na 

yönelik bilgiler sunuldu.

 Avrupa Komisyonunun “Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Program ” kapsam nda 
yay nlanan “Eko-Yenilik Pilot Projeler ve Piyasa htiyaçlar na Cevap Veren Projeler” ça r s  
kapsam nda 2008 y l nda sunulan “EKO-ENDÜSTR YEL PARKLAR ÇEVRE DESTEK S STEM  
(EPESUS)” tamamland .

Türkiye’nin Enerji Verimlili i Yaz l m  Haz r

Abdullah ÇÖRTÜ

acortu@
hotm

ail.com

Irak’a hracat
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Ankara Büyük ehir Bele-
diyesi’nin ihtiyaçlar n n 
yerli üreticilerden kar -

lanmas  amac yla kurulan Proje Ofi-
si; yeni proje teklifleri için 30 Eylül 
2012 tarihine kadar süre verdi.

 OST M OSB Yönetim Kurulu 
Ba kan  Orhan Ayd n’ n koordi-
natörlü ünde yürütülen “Yenilikçi 
Proje Pazar ” etkinli ine Üniversi-
te, sanayi, teknokentler, kamu ku-
rum ve kurulu lar , giri imciler, 
firmalar, akademisyen, çal an, 
ö renci vb. toplumun her kesimin-
den ki i ve kurumlar kat labiliyor.

Ankara Büyük ehir 
B e l e d i y e s i ’ n i n 
mevcut ih-
t i y a ç l a r n  
kar layabi-
lecek, hali-
haz rda kul-
lan mda olan 
t e k -

nolojileri geli tirebilecek veya ileri-
de ihtiyaç duyulabilece i öngörülen 
konularda çözüm önerileri geli ti-
recek olan herkesin fikri ve projesi 
toplan yor. Bu fikirlerin, tamam yla 
yeni bir teknolojik uygulama ve sis-
tem, var olan bir teknolojinin veya 

s i s t e -

min yeni bir alanda uygulamas , var 
olan bir teknoloji veya sistemin verim-
l i l i i n i n 
artt r l-
m a s  
ü z e -
r i n e 
b i r 

çözüm önermesi bekleniyor.
Ba vuruda bulunan projelerin de-

erlendirilmesinde; projelerin 
teknolojik ve Ar-Ge a ama-

s n  tamamlam  olmas , 
projenin teknik yap la-
bilirli inin somut hale 
gelmi  olmas , özgün ve 
yenilikçi niteliklerde sa-
hip olmas , projenin ti-
cari ba ar  potansiyeline 
sahip olmas , projenin 
ana  krini vurgulayarak  
amac n  ve sa layaca  
katk lar  özetleyen bir 
biçimle sunulmas na 
dikkat ediliyor.

Proje de erlendir-
me kurunda ASO 
Genel Sekreteri Ya-
vuz Cabbar, OST M 
Vakf  Yönetim Ku-
rulu Üyesi Doç. Dr. 
Sedat Çelikdo an ve 
Ankara Büyük ehir 
Belediyesi’nden Ufuk 
Güvendiren yer alacak. 

Proje pazar na ba vuran 
 kirlerden uygulanabi-

lirlik, ticarile tirilebi-
lirlik gibi aç lardan de-

erlendirilerek, Ankara 
Büyük ehir Belediyesi-
ne çözüm olarak sunula-

cak, tara  ar n i birli i için 
gerekli altyap  ve koordi-

nasyon sa lanacak.
Proje ba vurular ,1 – 30 Ey-

lül tarihleri aras nda;  www.os-
tim.org.tr web adresinde yer alan 

ABB Proje Pazar  Ba vuru Formunun 
doldurulmas  kanal yla gerçekle tiri-
lecek.

 Ankara Büyük ehir Belediyesi htiyaçlar n  Ankara Pazar na Açt
Ankara Yerlile iyor

lanmas  amac yla kurulan Proje Ofi-
si; yeni proje teklifleri için 30 Eylül 
2012 tarihine kadar süre verdi.

OST M OSB Yönetim Kurulu 
Ba kan  Orhan Ayd n’ n koordi-
natörlü ünde yürütülen “Yenilikçi 
Proje Pazar ” etkinli ine Üniversi-
te, sanayi, teknokentler, kamu ku-
rum ve kurulu lar , giri imciler,
firmalar, akademisyen, çal an,
ö renci vb. toplumun her kesimin-
den ki i ve kurumlar kat labiliyor.

Ankara Büyük ehir 
B e l e d i y e s i ’ n i n 
mevcut ih-
t i y a ç l a r n  
kar layabi-
lecek, hali-
haz rda kul-
lan mda olan 
t e k -

recek olan herkesin fikri ve projesi 
toplan yor. Bu fikirlerin, tamam yla 
yeni bir teknolojik uygulama ve sis-
tem, var olan bir teknolojinin veya

s i s t e -

artt r l-
m a s  
ü z e -
r i n e 
b i r 

te

g
na
Pro

lül tar
tim.org.t

ABB Proje
doldurulma
lecek.

Planlamas
Devam Eden 

Projeler
Ye il Ula m Konusunda Proje

Çamur Kurutma Sistemleri ile lgili Proje 
Geli  rilmesi

Yerli Ankara MetroArac  Proje Yaz lmas  ve 
Geli  rilmesi

Ak ll  ehirler Proje Çal mas
Yol Y kama Arac  (New Jersey)
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Ankara Büyük ehir Be-
lediyesi METRO ve 
ANKARAY Yedek 

Parçalar  Yerlile tirme sergisine 
kat lan toplam 76  rma ilgilen-
dikleri  ürün ve yedek parçalar -
n n neler oldu unun kayd  tutul-
du. 
Yerli  rmalar genelde Di li Ku-

tusu, Tala l  imalat, Kauçuk mal-
zemeler, Lazer ile alakal  metal 
malzemeler, Bas nçl  hava komp-
resör parçalar , Torna, dik i leme 
ve frezelik malzemeler, Yayl  
parçalar, Kap , Kap  otomati i 
, Elektronik Kart ve Sistemler, 

Yürüyü  Gru-
bu, Hidrolik 
Sistemler, Ser-
best Tekerlek 
, Dingil-Aks, 
Ko um tak m  
- kuplör, Vidal  
tip kompresör, 
Klima sistemi 
v.b. ürünlerle ilgilendiler.
Ankara Büyük ehir Belediye-

si Yetkililerinin verdikleri bil-
gilere göre Ürün Yerlile tirme 
Projesinde son 5 y l içerisinde 
80 kalem malzemede yap lan ta-
sarrufun 5.700.000 (Be milyon 

yediyüzbin-TL) oldu u belirtildi. 
 Ankara Büyük ehir Belediye-

si EGO Genel Müdürlü ü Ray-
l  Sistemler Dairesi Ba kanl  
Türkiye’de önümüzdeki 5 y ll k 
süreçte 2500 adet tren ihtiyac  ile 
8-10 Milyar $ l k bir yat r m ön-
görüldü ünün alt n  çiziyor.

Ankara Metro Ve Ankaray Yedek Parçalar   
Yerlile tirmesinde lk Ad m At ld

    ÜRÜN YERL LE T RME SERG S  MALZEME L STES
ÜRÜN YERL LE T RME SERG S  MALZEME L STES  MEKAN K PARÇALAR

1 Tahrikli aks 18 Fren silindiri Yay 35 Pin

2 kincil Süspansiyon 19 Kompresör Vida Blo u 36 Ray a lam Ta

3 Fren diski (parçal ) 20 Kompresör burcu 37 3. Ray bulan

4 Chevron Yay 21 Motor Kablo Korumas 38 Kuplaj tutucusu

5 Fren Balatas 22 Ak m Kollektörü Kapa 39 Döner Çengel Plakas

6 Ak m Pabucu 23 Ana Devre Kesici Yay 40 Jurnal Yatak

7 Kumlama Depo Kapa 24 Yürüyen Merdiven Tara  41 Tren tekerli i

8 Havaland rma Kanal  Cer motoru 25 Yürüyen Merdiven Burcu 42 Kompresör Hava  ltresi

9 Rulman 26 Kablo Pabucu 43 Teker Emniyet Pulu

10 Motor Rulman Yata 27 Mil dirse i 44
Özel Paslanmaz Tekerlek 
civatas

11 Motor Rulman Kapa 28 Rulman   

12 Motor mili Endüvi Somunu 29 Yay   

13 Di li Kutusu Motor Saplamas 30 Pin   

14 Motor Rulman  Yata  Kapa 31 Kuplaj Silindir Tutucu   

15 Motor Kömürü Kutubu 32 Disk Yay   

16 Kap  Ayar imi 33 Rulman   

17 Elektrik Kontak 34 Ana Pin   

ÜRÜN YERL LE T RME SERG S  MALZEME 
L STES  KAUÇUK/POL MER BAZLI 

MALZEME

1 KÖRÜK Üstü tabla Las  i

2 Kaplin

3 Körük Las  i

4 Kap  Kanat Las  i

5 Flan  Las  i

6 Kurutucu o-Ring

7 O- ring Conta

8 Flan  Contas

9 Flan  Blok aras  Contas

10 Motor Yata  Klape Contas

11 Blok contas

12 Conta

13 Fren Silindiri contas

14 Kompresör Blo u conta

15 Mühür

16 V-Halka

17 Kauçuk Körük

18 Las  k rulman

19 Kaz y c

20 Enerji Ray  Koruma Kapa

21 Aralay c

22 Kap  Piston Arka o-Ring

23 Kap  Piston O-Ring

24 Kompresör Ya  Keçesi

ÜRÜN YERL LE T RME SERG S  
MALZEME L STES  ELEKTR K/

ELEKTRON K PARÇALAR

1 nvertör

2 Motor Topraklama Kablosu

3 Motor Ba lan   zalotörü

4 Ön Tahrik Direnci

5 Kablo Direnci

6 ase zolatörü

7 Ba lan   kablosu

8 Chooper Fan

9 DBU Fan

10 Motor Kömürü

11 Kompresör Direnci

ÜRÜN YERL LE T RME SERG S  
MALZEME L STES  KARTLAR 

(Üre  m ve Tamir)

1 A321 Konvartör

2 A315 Güç

3 A305 Sinyal

4 A308 sinyal

5 A331 Konvartör
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Ankara Büyük ehir 
Belediyesi – ASO ve 
Ankara’n n OSB’leri 

aras nda yap lan protokol-
le hayata geçen Proje O  si 
çal malar  kapsam nda, 
büyük ehirlerin ula m soru-
nuna çözüm olabilecek önemli 
bir proje üzerinde çal malar 
ba lat ld . Ankara’da vedik, 
OST M, Bat kent ve a maz 
hatt nda hizmet vermesi plan-

lanan ve yerli olarak üretil-
mesi hede  enen “Trambus” 
projesi için Ankara Büyük e-
hir Belediyesi ve OST M OSB 
ortak bir çal ma yürütüyor. 
Günlük insan tra  inin çok 
yo un oldu u bu bölgede-
ki ula m s k nt s na cevap 
vermesi beklenen projenin, 
tamamland ktan sonra birçok 
yerel belediyeye de örnek 
olaca  dü ünülüyor.

1970 y l ndan bu yana 
Ba kentliler’e verdi-

i kaliteli hizmetle, 
Ankara’n n köklü pastane-
lerinden biri olan Kristal 
Pastanesi yeni ubesini An-
kara sanayisinin kalbi olan 
OST M’de açt . Firma 
yetkililerinin yan  s ra 
OST M OSB Ba -
kan  Orhan Ayd n ve 
Bölge Müdürü Adem 
Ar c ’n n da kat ld  
aç l la hizmete giren 
yeni ube kl yla 
göz doldurdu.

Aç l ta konu an OST M OSB 
Bölge Müdürü Adem Ar c , 
“OST M sanayi için de, ticaret 
için de, hizmet sektörü için 
de bereketli bir yerdir. Kristal 
Pastanesi de OST M’in be-
reketine tat katacakt r” diye 
konu tu.  

Kuruldu u tarihten itibaren 
h zla büyüyerek otomotiv 
sektöründe önde gelen  rma-

lar n sistem orta  olarak yerini alan 
Bozankaya, Türkiye’nin ilk %100 
yerli otobüsünü üretti. 

Almanya, Amerika ve Türkiye’deki 
tesislerinde dünya çap nda otobüs ve 
tramvay karoseri, otobüs kapaklar  
ve üretim süreçleri için gerekli ka-
l p tasar m ve imalat  ile uluslarara-
s  standartlarda ürünler üreten irket 
yaln zca motorunu Man’dan ald  
otobüsü Anadolu Rayl  Ula m Sis-
temleri Kümesi ile Dünya Gazetesi 
toplant s nda görücüye ç kard .

u anda Man tesislerinde üretilmek-
te olan otobüsü önümüzdeki süreçte 
Ankara Sincan’da kurulacak olan 
fabrikada üreteceklerini belirten Bo-
zankaya A. . Yönetim Kurulu Ba -
kan  Do an Bozankaya, dizel olarak 
üretilen otobüsün ilerleyen süreçte 
LPG’li de üretilebilece ini söyledi. 

Otobüsü Çankaya Üniversitesi 

Kampüsü’nde de sergilediklerini ve 
ö retim görevlilerinin de görü lerini 
ald klar n  söyleyen Bozankaya, u 

anda da Ankara’n n ilçelerini gezerek 
otobüsün tan t m n  sürdürüyor.

Toplu ta mac l kta yüksek maliyet-

leri bulan ehir içi otobüslerin yerli 
üretimiyle en az %25 lik kazan m 
sa lanaca  belirtiliyor.

Yerli Otobüs Yerli Otobüs 
Ankara’da Görücüye Ankara’da Görücüye Ç ktÇ kt

Ula ma Yeni – Yerli 
Çözüm Önerisi; Trambus

Ankara’n n Köklü 
Lezzeti Ostim’de
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“
Ray-

l  sistem milli 
davad r” diyerek yola 
ç kan, ülkenin rayl  ula m 
sistemlerindeki her türlü ihtiyac n n 
yerli sanayici taraf ndan üretilebile-
ce ini savunan rayl  ula m sistemleri 
sanayicilerinin, “i  birli i güç birli i” 
inanc yla bir araya gelerek kurdukla-
r , tüm Anadolu’yu kapsayan küme-
lenmesi olan “Anadolu Rayl  Ula m 
Sistemleri Kümesi” çal malar n  
sürdürüyor. 

14 Eylül günü OST M OSB’de bir 
araya gelen Küme üyesi üreticileri, 
kümenin yo un çal malar  sonucu 
Ankara Metrosu ihalesinin artname-
sine girmesi sa lanan %51’lik yerli 
katk  pay  art n n, ülkenin tüm ille-
rinde yap lacak olan ihalelerde de yer 
almas n  istiyorlar. 

OST M Vakf  Yönetim Kurulu Üye-
si Doç. Dr. Sedat Çelikdo an, Ankara 
metro al m ihalesindeki %51’lik yerli 
katk  oran n n kümenin çal malar -
n n önemli bir sonucu olarak ortaya 
ç kt n  söyledi. Bundan sonra yap l-
mas  gerekenin; Ankara’da al nm  
olan bu ba ar n n kanunla kal c  hale 
getirilmesi oldu unu söyleyen Çelik-
do an; “Bizler bundan sonra küme 
olarak ülkemizin hangi ehrinde bir 
rayl  sistem al m ihalesi olacaksa o 

iha-
l e n i n 
içine göstermelik oranlarda de il, en 
az %50 Offset art n  koydurmaya ça-
l aca z” dedi. 

Çal maya kat lan Kamu yetkilileri 
sözle melerin incelenip, yerli üretici-
lerin taslak metinlerinin bürokratlara 
aktar lmas n  isterken üretici  rmalar 
da Rayl  Sistemde %100 yerli üreti-
min hayal olmad n n alt n  çizdiler.

Yerli Vagon üreticisi, yan sanayi ve 
yaz l m  rma temsilcileri ile Kamu 
yöneticilerini bir araya getiren Ana-
dolu Rayl  Sistemleri Kümesi; Medya 
kurulu lar n n deste iyle Kamu al m-
lar nda en az %51 offset art n n geti-
rilmesine odakland .

Türkiye’nin ilk %100 yerli vagonu-
nu üreten Durmazlar  rmas n n Ko-
ordinatörü Taha Ayd n; rayl  sistem 
konusundaki tecrübe birimlerinin bü-
rokrasiyi bile a rtt klar n  belirterek 
yak nda ihaleye ç kacak Kentlere ses-
lenip ‘Herkes bir yerli Tren görsün’ 
dedi. 

Amerika ve Avrupa’da rayl  sistem 
üreten Bozankaya  rmas n n Yöne-

tim Kurulu Ba kan  Do an Bozanka-
ya da yerli üretim konusunda hiçbir 
eksiklerinin olmad n  sadece Türk 
ihalelerinde yerli  rmalar n önünün 
aç lmas  gerekti ini söyledi.

Yan sanayi  rma temsilcileri yerli 
rayl  sistem üretiminde yan sanayinin 
paralel geli mesi gerekti inin belir-
tirlerken, yaz l m  rmalar  da Türk 
yaz l mlar n n daha h zl  sonuçland -

n  hat rlatt lar.

Yerli üreticiler ile bürokratlar 
Ostim’de bulu tu.

“Rayl  sistem milli davad r” diye-
rek yola ç kan, ülkenin rayl  ula m 
sistemlerindeki her türlü ihtiyac n n 
yerli sanayici taraf ndan üretilebile-
ce ini savunan rayl  ula m sistemleri 
sanayicilerinin, “i  birli i güç birli i” 
inanc yla bir araya gelerek kurdukla-
r , Türkiye’nin ilk bölgesel olmayan, 
tüm Anadolu’yu 
kapsayan küme-
lenmesi olan “Ana-
dolu Rayl  Ula m 
Sistemleri Küme-
si” çal malar n  
sürdürüyor. 

14 Eylül günü 
OST M OSB’de 
bir araya gelen 
Küme üyesi üreti-
cilerin gündemin-
de, kümenin yo un 
çal malar  sonu-
cu Ankara Metrosu 
ihalesinin artnamesine girmesi sa -
lanan %51’lik yerli katk  pay  art -
n n, ülkenin tüm illerinde yap lacak 
olan ihalelerde de yer almas n  sa la-
mak vard . Konuyla ilgili görü lerini 

ald m z OST M Vakf  Yönetim Ku-

rulu Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelikdo-

an, Ankara metro al m ihalesindeki 

%51’lik yerli katk  oran n n kümenin 

çal malar n n önemli bir sonucu ola-

rak ortaya ç kt n  söyledi. Bundan 

sonra yap lmas  gerekenin Ankara’da 

al nm  olan bu ba ar n n ülkenin 

tüm illerine örnek olmas n  salmak 

oldu unu söyleyen Çelikdo an; 

“Bizler bundan sonra küme olarak 

ülkemizin hangi ehrinde bir rayl  

sistem al m ihalesi olacaksa o ihale-

nin içine göstermelik oranlarda de il, 

en az %50 Offset art n  koydurmaya 

çal aca z” dedi. Ülkemizde ihale 

sözle melerinin, artnamelerinin yer-

li üreticiyi korur ekilde ç kar lmas  

gerekti inin alt n  çizen Çelikdo an, 

önlerindeki ilk i  plan n n Samsun 

ve Konya Belediyelerinin açt klar  

ihalelerin düzeltilmesi için çal mak 

oldu unu belirtti.

 
Kaynakça: ABB Rayl  sistemler Daire Ba kanl  Rayl  Sistemler Hakk nda Bilgiler Kitapç  /Haziran 2012)

MEVCUT RAYLI S STEMLER (ARAÇ)
YAPIM A AMASINDA OLAN VE 5 YILLIK PLAN  

Ç NDEK  RAYLI S STEMLER 
(ARAÇ SAYISI)

YAPILAN YAPIM A AMASINDA 
VEYA  5 YILLIK PLAN Ç NDE OLAN 

TELEFER K

TRAMVAY BANL YÖ F NÜKÜLER METRO HAF F RAYLI TRAMVAY METRO HAF F RAYLI  10 M LYON TL / KM

ANKARA  32  108 33  524  16+15

STANBUL 163  4 448  100 450  20

ZM R  99   77  100 100 15

BURSA 6    78  70 80 25

ANTALYA 3    14  50 100 15

ADANA     36  30 70  

KONYA 60      20 30  

KAYSER 52      120 30 70

GAZ ANTEP      20   30

SAMSUN 16      20 30 30

ESK EH R 18      20 40  

D ER LLER      100 150 250 150

TOPLAM 318 131 4 556 238 220 1554 730 386

“
Ray-

l  sistem milli 
davad r” diyerek yola
ç kan, ülkenin rayl  ula m 
sistemlerindeki her türlü ihtiyac n n iha

Türk Firmalar  Rayl  Sistemde Türk Firmalar  Rayl  Sistemde 
‘Treni Kaç rmamakta’ Israrl‘Treni Kaç rmamakta’ Israrl

S STEMLER N ARAÇ MAL YET NDEK  ORANLARI

NO S STEMLER ORAN (%)

1 ARAÇ GÖVDE (KAROSER) 27%

2 ATC S STEM 13%

3 BOG  S STEM 12%

4 TAHR K S STEM 10%

5 FREN S STEM 8%

6 KL MA S STEM 7%

7 KAPI S STEM 7%

8 KOLTUK + DÖ EME GRUBU 3%

9 ARAÇ ELEKTR K + BATARYA GRUBU 3%

10 D L  KUTUSU GRUBU 2%

11 HAVA KOMPRASÖRÜ 2%

12 AKS GRUBU 2%

13 ANONS S STEM 2%

14 KURUTUCU GRUBU 1%

15 STAT K KONVERTÖR S STEM 1%

(Kaynakça: ABB Rayl  sistemler Daire Ba kanl  
Rayl  Sistemler Hakk nda Bilgiler Kitapç  /
Haziran 2012)
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 Proje, Konya Organize Sanayi 

Bölgesi’nde 20 bin metrekarelik bir 

alanda kurulacak ve 5 milyon 335 bin 

TL’ye mal olacak.

Türkiye’nin ilk bölgesel ino-
vasyon merkezinin proto-
kolü Konya’da imzaland . 

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 
20 bin metrekarelik bir alanda ku-
rulacak ve 5 milyon 335 bin TL’ye 
mal olacak projenin 4 milyon TL’si 
Mevlana Kalk nma Ajans  (MEVKA) 
Güdümlü Proje Deste i kapsam nda 
desteklenecek. Konya Sanayi Odas  
(KSO) taraf ndan haz rlanan proje 
yine KSO’nun yönetiminde hayata 
geçecek.

Konya Bölgesel novasyon Merkezi, 
Konya Ticaret Odas , Konya Ticaret 
Borsas , Konya Organize Sanayi Böl-
ge Müdürlü ü, Konya AB GEM A , 
Selçuk Üniversitesi leri Ara t rma 
ve Uygulama Merkezi ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi ortakl  ile i -
letilecek. Konya Bölgesel novasyon 

Merkezi’nde; Yenile-
nebilir Enerji Tekno-
lojileri Merkezi, Küme 
Koordinasyon Merkezi, 
Kuluçka Merkezi, Ta-
sar m ve Proje Merke-
zi, Mesleki Yeterlilik 
Merkezi, Üniversite-
Sanayi birli i Merke-
zi ile Uygulama Labo-
ratuarlar  yer alacak.

mza töreninde ko-
nu an Konya Sanayi 
Odas  Yönetim Kuru-
lu Ba kan  Tahir Büyükhelvac gil, 
Konya’n n dünyan n gelece inde rol 
alabilecek bir ehir oldu unu belirte-
rek, “Konya Bölgesel novasyon Mer-
kezi sadece Konya’n n de il, bölge-
nin kalk nmas nda da itici güç olacak. 
Bu merkezle bölgenin Ar-Ge ve ino-

vasyon yeteneklerinin art r larak yük-
sek katma de erli üretim yap lmas  ve 
firmalar m z n küresel rekabet güçle-
rinin art r lmas  amaçlan yor. Merkez 
özellikle enerji, otomotiv, makine 
imalat sanayi, g da gibi Konya’n n 
öne ç kan sektörlerinde belirleyici rol 
oynayacak” diye konu tu.

 MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ah-
met Akman da Bölgesel novasyon 
Merkezi’nin Konya’n n 2023 üretim 
ve ihracat hedefini yakalamas  aç -
s ndan çok önemli oldu unu kayde-
derek, “Projenin bölgeye katma de er 
üretecek bir altyap  olu turmas n  di-
lerim” dedi.

lk Bölgesel novasyon Merkezi Konya’ya

Kayseri Orga-
nize Sanayi 
Bölgesi Yö-

netim Kurulu Ba ka-
n  Ahmet Hasyüncü, 
ba ta enerji, ula m- 
lojistik, at k su ar tma 
ve istihdam gibi temel 
hizmetler olmak üze-
re mevcut tüm altyap  
hizmetlerini güçlendirerek bölgeyi tek-
noloji a rl kl  ‘yat r m üssü’ haline ge-
tirmeyi amaçlad klar n  söyledi.

 Sanayi sektörünün kali  ye eleman so-
rununa çözüm getirmek amac yla, 10 
milyon liral k harcama ile Mesleki ve 
Teknik E itim Merkezi’ni (METEM) 
kurduklar n  vurgulayan Hasyüncü, 
“METEM’de hem lise düzeyinde e i-
tim verilecek, hem de i letme çal anlar  
e itilerek mesleki donan mlar  güçlen-
dirilecek. Geçen y l 30 bin metreka-
relik alan üzerinde yap m na ba lanan 
METEM’de çal malar bitmek üzere. 
32 derslikli, 900 ö renci kapasiteli, 6 
atölyeli, Ar-Ge üniteli, 6 bölümden 
olu an e itim merkezi önümüzdeki 
ders y l nda faaliyete geçiyor. lk etap-
ta METEM’in 12 derslik bölümünü bu 
y l e itime açaca z. METEM, ö renci-

lere 300 yatakl  bir yurtla ko-
naklama hizmeti de sunmaya 
haz rlan yor. Bunun yan  s ra, 
 rmalar için yasal zorunluluk 

olan ilk yard m, temel i  sa l -
 ve güvenli i gibi konularda 

da e itim programlar , seminer 
ve paneller düzenliyoruz” diye 
konu tu. 

Bundan sonraki en önemli amaçlar n n 
çevre bilinci yüksek bir OSB kimli iyle 
gelecek ku aklara daha temiz ve ye il 
bir çevre b rakabilmek oldu unu ifade 
eden Hasyüncü, “Kayseri OSB’de y lda 
5 milyon 40 bin kilogram evsel at k, 3 
milyon 360 bin kilogram proses at  
olmak üzere, y lda 8 milyon 400 bin ki-
logram at k toplan yor. Bunun için ger-
çekle tirdi imiz en önemli proje ise bu 
y l faaliyete geçirece imiz 20 milyon 
liral k harcama ile kurulan at k su ar t-
ma tesisleri. Tesisin kapasitesi 40 bin 
metreküp/gün. Kapasite gerekti inde 60 
bin metreküp/güne ç kabiliyor. Fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik ar tman n yap -
laca  tesis, ekipman kalitesi ve proses 
özellikleri dikkate al nd nda di er 
OSB’ler için örnek olabilecek nitelikle-
re sahip” eklinde konu tu.

Düzce 1 ve 2’nci Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Ba kan  Kas m 

Akta , toplam 237 milyonun üze-
rinde yat r m yap lan bölgelerinde 
altyap  çal malar n n büyük bölü-
münün gerçekle tirildi ini, bir y l 
içinde eksikliklerin tamamlanaca-

n  söyledi.

  Düzce 2. Organize Sanayi 
Bölgesi’nin Türkiye’nin örnek bir 
butik OSB’si olmas  için ad m-
lar n at ld n  kaydeden Akta  
aç klamas nda, “Ancak bölgenin 
otoyol ba lant s  eksikli i bulunu-
yor. OSB içinde altyap  yüzde 95 
oran nda tamamland . Ama her 2 
OSB’de de yol 
sorunu mev-
cut. Bu bölge-
lerden günde 
onlarca a r 
tonajl  araç 
giri - ç k  
yap l yor. Do-
lay s yla yol 
eksikli inden 
k a y n a k l a n a n 
bir s k nt  var. 
Ürün nakliyat  

yapan araçlar dar olan ara ve köy 

yollar n  kullanmak zorunda ka-

l yorlar. Otoyol ba lant s  olma-

s  gerekiyor. Bütün eksikliklerin 

giderilmesinin ard ndan altyap s , 

fabrikalar , çevre ve peyzaj dü-

zenlemesi ile Düzce OSB, ülkenin 

örnek butik OSB’si olacak. Böl-

gedeki toplam yat r m tutar  237 

milyon 500 bin TL’nin üzerinde. 

Çevre düzenlemesi ve peyzaj ça-

l malar  için kayna m z  haz rla-

d k. 2013 y l na kadar tamamlan-

mas  planlanm t ” bilgilerine yer 

verdi.

Düzce 2. OSB tamamlan yor
 Düzce OSB Ba kan  Kas m Akta , Düzce 2. Organize 

Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’nin örnek bir butik OSB’si 
olmas  için ad mlar n at ld n  söyledi. Bütçesinin yüzde 30’unu enerjiye ay ran Kayseri 

OSB yönetimi, 20 milyon liraya malolan at k su ar tma 
tesisleri ile 10 milyon lira harcanan METEM’i y l sonuna 

kadar açmaya haz rlan yor.

Kayseri OSB, At k Su Tesisine 
Kavu uyor
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Ekonomi Ba-
kan  Zafer 
Ça layan, 7 

Eylül 2012 tarihi iti-
bariyle ihracat n 100 
milyar dolar  a t n  
belirterek “100’ler 
kulübündeki yerimi-
zi imdiden kapt k” 
dedi.

Bakan Ça layan 
yapt  yaz l  aç k-
lamada, 2012 y l n n 
kalan 4 ay nda ihra-
cat seferberli i ile 
Orta Vadeli Program 
hede   olan 148.5 milyar dolar ihracat he-
de  ne ula laca n  vurgulad .

Dünyan n pek çok ülkesinde küresel 
krizin etkileri halen sürerken Türkiye 
ekonomisinin gösterdi i performans ile 
ba ar s n  bir kez daha kan tlad n  ifade 
eden Bakan Ça layan, Avrupa, Orta-Do-
u ve Kuzey Afrika’daki krizlere ra men 

son y llardaki ihracat art n n büyük bir 
ba ar  oldu unu ifade etti. Bakan Ça la-
yan unlar  kaydetti: “ hracat m z n yüz-
de 72’sini gerçekle tirdi imiz Avrupa, 
Orta-Do u ve Kuzey Afrika’daki politik, 
ekonomik ve sosyal çalkant lar devam 
ediyorken ciddi bir ihracat art  göster-
mek zor. Ancak Türkiye bunu ba ar yor. 
hracat n n içinde Avrupa ülkelerinin 

pay  bu kadar yüksek olup da bizim ka-
dar ba ar  gösteren ba ka bir ülke yok.”

 Pazar çe itlendirme

Bu art taki ba ar n n birinci nede-
ninin pazar çe itlendirme çal mala-
r ndaki gayret oldu unu ifade eden 
Bakan Ça layan u aç klamalarda 
bulundu: “2009’dan beri Avrupa’da-
ki kay plar m z  dünyan n di er 
ülke ve bölgeleri ile tela   etmeye 
çal yoruz. Bunda da gayet ba ar l  
olduk. Türkiye’nin 2009-2012 dö-
nemindeki ihracat ba ar s n n dire i 
olarak pazar çe itlendirme çabalar -
m z  görüyoruz. Bugün 100 milyar 
dolara ula abilmemizin temelinde de 
bu var.”

“Geçen y ldan 1 ay önce 100 
milyar dolar ihracat yakaland ”

Bu y l 100 milyar dolarl k ihracata 
geçen y ldan bir ay önce ula ld n n 
alt n  çizen Ekonomi Bakan  Ça layan, 
2011’de 3 Ekim’de, bu y l 7 Eylül’de 
100 milyar dolar ihracat n yakaland n  
vurgulad . “Bu bize 148.5 milyar dolar  

a ma konusunda cesaret veriyor” diyen 
Ça layan, “4 aya yak n bir süremiz var. 
Bütün üreticileri ile, ihracatç lar  ile, ih-
racatç  birlikleri ile Türkiye kalan süreyi 
en iyi ekilde de erlendirip bu ba ar y  
perçinleyece iz” ifadelerini kulland .

“2012 için büyük ba ar ”

Bakan Ça layan, 2012’nin önceki y l-
lardan ayr  de erlendirilmesi gerekti ini 
kaydederek, mevcut ihracat art  oranlar -
n n büyük bir ba ar  oldu unun özellikle 
bilinmesini istedi. Devam eden küresel 
krizin etkileri ve bunun yan  s ra euro 
dolar paritesindeki gerilemenin olumsuz 
etkisi çok fazla olmas na ra men 2012 ih-
racat rakamlar ndaki art n büyük ba ar  
oldu una dikkat çeken Ça layan, “Parite-
deki gerileme ilk 7 ayda ihracat m z  4.1 
milyar dolar a a  çekti. Bu demektir ki, 
parite dü memi  olsayd  ihracat art  ora-
n m z bugünkünden 4-5 puan daha yük-
sek olacak ve 100 milyar dolar ihracata 
bugün de il de bundan 2 hafta önce ula -
m  olacakt k. Ne yaz k ki bu etki özellik-
le son 3-4 ayda ciddi hissedilmeye ba lad  
ve bir süre daha bunu hissedece iz” dedi.

   “Türkiye ihracat dakl  büyüyor”

Ekonomi Bakan  Ça layan, ihracat n net 
büyümeye katk s n n önemli oldu una 
i aret ederek unlar  kaydetti: “2. çeyrek 
büyümesinde net ihracat n katk s  3 pua-
n n üzerinde olacak. Pazartesi günü aç k-
lanacak olan 2.çeyrek büyüme verilerinde 
de Türkiye’nin yine net ihracat sayesin-
de büyümü  oldu unu görece iz. T pk  
ilk çeyrekte oldu u gibi ekonomimiz net 
ihracat yoluyla büyümü  olacak. Hesap-
lar m z net ihracat n büyüme katk s n n 
2. çeyrekte 3 puan n üzerinde olaca na 
i aret ediyor. Bu deste in 3. çeyrekte de 
devam edece ini görece iz. Türkiye eko-
nomisinin büyümesinde bu y l n genelin-
de net ihracat n önemli bir pay  olacak.”

“ hracat m z 100 milyar dolar  a t ”
 Ekonomi Bakan  Zafer Ça layan, 7 Eylül 

2012 tarihi itibariyle ihracat n 100 milyar 
dolar  a t n  belirterek “100’ler kulübündeki 

yerimizi imdiden kapt k” dedi.Sanayile menin Gizli  Tarihi,  Ha 
Joon Chang’ n  2008 y l nda ya-
y nlad    kitab …Dilimize  Emin 

Akçao lu  çevirmi . Epos  yay nlar   ara-
s nda  ç kan  kitab n   ilginç yönleri  var.
  Hepimiz, kestirme yarg lar n tuza na 
yakalanmaya yatk n zd r. Bütünü bilme-
den, geçmi  de er yarg lar m zdan   bes-
lenen    genellemeleri  kolay benimseriz.  
Chang’ n  çal mas , kestirme genelle-
melerin ba ka yönleri, de i ik boyutlar , 
farkl   sonuçlar  olabilece ini kan tlayan 
özenli bir eser.
  Bu yaz da  kitab n  bütününü anlatma 
yerine, kendisi de  Güney Koreli olan 
Chang’ n  ülkesi ile ilgili  genellemelerini 
payla aca z. Bu  “seçici” tutumun iki 
nedeni var: Birincisi, bir G.Kore yurtta-

n n  gözlemleri, d  gözlemcilere göre 
ayr nt daki dinamikleri daha iyi yaka-
lama ans na sahiptir. kincisi, G.Kore, 
“orta gelir tuza na” yakalanmam  az 
say daki ülkeden biridir; deneyimlerinin  
Türkiye  için  de  ö retici olabilece ini 
dü ünüyoruz.
  Chang  1961 y l   G.Koresi’ni  tan m-
larken, “… karde in karde i öldürdü ü  
sava n bitiminden  8 y l sonra G.Kore  
ki i ba na geliri 82  dolar düzeyindeydi. 
Ortalama bir   Koreli, ortalama bir  Gana 
vatanda n n   kazand   179 dolar n  
ancak yar s n  kazan yordu “  diyor.
  Yazar n  aktard   bilgilerden ö reniyo-
ruz  ki,  sava ta  ülke imalat  altyap s n n 
demiryollar n n yüzde 75’i  yok  olmu . 
Kore’ye  1910’dan  beri hakim olan  
Japonlar ülke  nüfusunun yüzde 22’si 
okur-yazar  oldu u  bir toplum b rak-
m t .
   G.Kore, 1961’de  ülke insan n n okur-
yazarl k oran n   yüzde 71’e  yükseltme 
ba ar s n  gösterdi.
  Ülke kalk nmas nda   General Park’ n  
rolüne  de iniliyor. General  1961’de  
bir  darbe ile iktidara geliyor; bir zaman 
sonra siville erek üç seçimi üst üste ka-
zan yor.
  Ülkede  1981 y l na kadar ki i ba na 
gelir  1000 dolar düzeyine yükseltme  
hedefine odakland  Generel Park. O 
dönemde  bu hedef, “hayal denebilecek 
ölçüde  ihtirasl  kabul  ediliyordu.”
  Kore    A r Sanayi ve Kimyasal Sa-
nayiyi  geli tirme  plan n n 1973’te  
yürürlü e koydu. Bu dönemde ilk çelik 
fabrikas  ve  modern tersane  devreye 
girdi.1974-1979 y llar   aras nda  dolar 
baz nda ülkenin ki i ba na  geliri   5 kat 
artt . General Park’ n  1981 y l  için  koy-
du u hedefe  4 y l önce ula ld . hracat  
daha da h zl yd ; 1972 ile 1979  aras nda  
dolar cinsinden 9  kat artt .
  Zorunlu olmayan  eyler için  döviz 
harcamas  yasakland . Ayr ca  ithalat 
yasaklar , yüksek tarifeler,  a r tüketim 
vergileri  “cayd r c ”  olarak  kullan ld .
  G.Kore  1980’lerin ba na kadar 
Evvador,Muritius   ve  Kosta Rika  gibi  
tam bir “orta gelir ülkesi”   idi.
  G.Kore,  ileri ürünleri kopyalayacak  
ustal  yakalad .  Müzik, moda ürünleri 
ve kitaplar gibi daha incelikli  üretimleri 
kavrad . O dönemde, entelektüel ve 
sistem kapasitesi, orijinal fikirler üretecek 
ve onlar  geli tirecek düzeye eri memi ti  
ama, kendi patentini, yay n haklar n  ve 
markalar n  olu turabilmi  de ildi.
  Bugün durum de i mi tir:  G.Kore, 
Amerikan Patent Bürosu  taraf ndan 
verilen patent say s  bak m ndan  ilk 5  
ülke aras na girmi tir.
  Avrupa Ülkeleri   G.Kore’ye  vize uygu-
lam yor. Ülke, 1996 y l nda OECD’nin 
üyesi oldu.  u anda  ülkede ya ayanlar 
ne olursa olsun, G.Kore’n n  son 45 y lda  
ekonomik büyümeyi, ya ad  de i im     

ve dönü ümü  Chang  “muhte em”  
sözcü ü ile anlat yor.
  G.Kore’nin  serbest piyasa uygulamala-
r , güçlü para, küçük devlet, özel giri im, 
yabanc  sermaye vb.  ilkelerine dostça 
sar lmas   ve   neoliberal politikalar n ha-
yal k r kl   hakk nda ayr nt  ö renmek 
isteyenler  kitab n  ilk  30 sayfas nda  çok 
ey bulacak.

  Kitab n  22’inci  sayfas ndan  27’inci 
sayfas na kadar  ula lan genellemeleri 
dikkate ald m zda, G.Kore’nin,  pi-
yasan n görünmez  eli ile yöneti imin 
görünen elini dengeleyen politikalar  
ve uygulamalar  nedeniyle   orta gelir 
tuza n  a arak ki i  ba na 25 bin  dolar   
yakalamas n n  öyküsü  ayr nt l   biçimde 
kitapta  analiz edeliyor.
  E er, Afyon Sava lar ’n n etkilerinden  
“asimetrik korumac l k”  uygulamalar na, 
Kore ile  Dünya Ticaret Örgütü ili kile-
rine, kar la t rmal  üstünlük alg s ndaki 
de i melere, bugün ülkemiz  gündemin-
de tart lan  birçok kavram n n  Kore  
ba lam n  ö renerek  kar la t rma yap l-
mas ndan yana iseniz   Sanayile menin 
Gizli Tarihi, sizin için bir ba vuru kitab  
olarak elinizin menzili alt nta tutun.

Sanayile menin Gizli Tarihi   adl  kitapta;
• Kalk nma ve  Teknoloji,
• Yabanc  kaynak,
• Kaliteli i gücü sorunu,
• Kamu mülkiyeti ve verimlilik ili kileri,
• Kamu i letmeleri ve lobycilik
• Kat  ve gev ek bütçeli  i yerleri,
• Dijital teknolojilerinin kopyalama 
kolayl ,
• Bilginin  yay lma süreci,
• Çocuklara yap lan yat r m n önemi,
• Bedensiz bilginin  önemindeki art ,
• Fikri ve sinai mülkiyet sorunlar ,
• Teknolojinin korunmas ,
• Enflasyon ve G.Kore deneyimi,
• Merkez Bankalar n n rolü,
• Kalk nman n kültür boyutu,
• Sorunlara  i letme-oda ndan bak-
maman n  sak ncas ,
• Enflasyon ve Kore  deneyimi vb.  
konularda, akl n   hiçbir inanca, ideolo-
jiye, dü ünceye, yerle ik do ruya, kal p 
dü ünceye  emanet etmeyen, ba ms z 
dü ünebilen bir ayd n n  de erlendirme-
leri yer al yor. 
  nsan n bulundu u yerde hiçbir e e 
a mamak gerekti ini bize  Afrika halk-

lar n n ak l birikimi söylüyor. Chang’ n  
alt n  çizdi i  gibi, ekonomik mucizenin  
“karanl k yanlar   da var.” Koreli k zlar, 
bu kalk na hamlesinin bedelini çok a r  
biçimde  ödediler. Ço unlu u, kentli 
orta s n f aileler yan nda bir oda ve kar n  
toklu una, ansl  iseler  küçük bir harçl k  
kar l nda çal yordu.
  Sanayile menin Gizli Tarihi  adl  kitab n   
bizim için as l önemli yönü, ülkemizin 
çok güncel sorunlar na k tutmas :  Ege 
Cansen, evket Pamuk, Erinç Yeldan, 
brahim Öztürk gibi dü üncelerini yaz yla 
anlatan  insanlar n  alt n  srarla çizdikleri  
“orta gelir tuza na” yakalanmamak 
istiyorsak, i  insan ndan  bürokrata, si-
yasetçiden  medya mensubuna  kitaptan  
ç karaca m z say s z dersler var.
  Bir kitap okuyarak bütün sorunlar  
çözmemiz mümkün olsayd , bugüne 
kadar hiçbir  sorunumuz  kalmazd …
Kitaplar n  kaliteli ya da kalitesiz olma-
lar , bizim nesnel gerçeklerimize yak n 
sorunlar  ele almalar d r. G.Kore’yi  içten 
bilen bir insan n yazd   bu kitab  özenle 
okuyanlar, gazete kültürü  ile  “…mi li”  
anlat m k s rl n   a arak, daha tutarl  ve 
sa lam genellemelerle kendilerini ifade 
edebilirler…

Sanayile menin 
Gizli Tarihi’ni Niçin 

okumal y z?
Rü tü BOZKURT
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• Ünlü bir ekonomi gazetesinin kö e ya-
z s nda, Kemal Dervi ’in Avrupa krizi ile 
ilgili ekonomik men eli de erlendirmeleri 
ile çözüm önerileri gözler önüne serilmi . 
Bunlar  Dr.Toyoda’n n rehberinin felse-
fesi, teorileri nda de erlendirdi imde, 
cari dengenin art ya döndürülmesi, 
i sizli in önlenmesi gibi neticelerin elde 
edilemeyece i de aç k! 

• Rekabetin problemlerimizi çözece ini 
iktisatç lar bize ö retti. Gerçekte, görece-
imiz gibi, y k c d r.-Dr.Deming

• Özet olarak Kemal Dervi ’in aç klama-
lar ; Avrupa Merkez Bankas  talya ve 
spanya’n n tahvillerini faizler makul 
seviyeye gelinceye kadar almal ! 2008de 
ABD Merkez Bankas  var gücüyle piya-
salara müdahale etti; Merkez Bankas  
ve hazine duruma hakim oldu. AB ülke-
lerinin merkez bankalar  olmad  gibi, 
kendi para birimlerinin de olmamas , 
AMBnin kriz anlar nda krize yeterli ölçü-
de cevap verememesi önemli sorunlar! 
Silinen borçlar na ra men Yunanistan’ n 
borç yükü hala ola anüstü boyutlarda! 
Güçlü ekonomiye sahip olan, talya ve 
spanya’n n uzun vadede zor durumda 
kalmalar  için temel neden yok! spanya 
10 y ll k borçlanmay  %7 ile gerçek-
le tirirken, i sizlik genelde %25lerde, 
gençlerde ise %50lerde! Güney Avrupa 
ülkeleri için kemer s kma politikas ndan 
ba ka çare yok! Avrupa çap nda ortak 
projelerin hayata geçirilmesi gibi büyü-
meyi sa layacak tedbirler üzerinde mu-
tab k kal nmas  güzel! Genelde herkesin 
do ru oldu unu kabul etti i maddelerin 
ortas nday m. Hem ö renilmesi ve hem 
de anlatmaya çal t m zor konuya ufo 
muamelesi çekilirken, herkesin kabul et-
ti i “do rulardan” insanlar  vaz geçirmek 
de o derece zor. Aç klamalar n devam n-
da; cari fazla veren Almanya, bu fazlal  
azaltmal ; Alman çal anlar aras nda, 
ücretlerinin yüksek oranda artmas  i let-
melerinin rekabetini zay flataca  endi esi 
hakim; AMBnin h zl  hareket etme gere i 
10. maddede tekrar belirtilerek, alt  kal n 
olarak çizilmi . 

• Aç klamada yap sal reformlardan bahse-

dilmi ! Dr.Toyoda’n n rehberinin felsefe-
si, teorileri ve transformasyon anlay  ile 
bu yap sal reformlar, AB transformasyon 
anlay , bilim, innovasyon sistem yakla-
mlar  örtü memektedir. Fakat spanya 

kamusunun de i im konusunda Çinli 
uzmanlardan yard m almas  umut verici, 
fakat ba ar  birçok faktöre ba l ! Özel 
sektörde de de i ime ihtiyaç var, tabii! 
Umar m yatay sistemlerin olu mas  ve 
yay lmas  spanya’da gerçekle ir de, hem 
büyük boyutlara ula m  i sizlik azal r 
hem de ba ar lar ndan bahsederiz.

• Biraz da Dr.Toyoda’n n rehberinin yak-
la m na, i lerinin etkilerine odaklanal m 
da; Kemal Dervi  tarz  yakla mlar n 
neden fos ç kaca n  anlatmaya ça-
l al m. Londra’daki Westminster’de 
bulunan Queen Elizabeth II Conference 
Center’da 90 ya ndaki Amerikal  De-
ming 25 önemli Avrupal  irket patro-
nuna 1990da yapt  konu mas n n bir 
k sm nda unlar  belirtmi ; “Japonlar 
46dan sonra krizin içine dalm -
lard ; onlar da fark ndayd ; Biz çok 
daha kötü krizin içindeyiz. Bu kriz 
görülemez, bilinemez; Bal k su 
içinde oldu unu bilemez. Yuh çe-
kemedi i, suyu da suçlayamaz! Bir 
ördek de ya mur ya d n  bilemez. 
Biz çok daha kötü krizin içindeyiz, 
haberiniz olsun. Etkilerini görme-
miz biraz zaman alacak! Fakat üze-
rinde u ra  vermezsek, (50lerdeki 
Japon patronlar n, akademisyenle-
rin ve di er ilgililerin ö rendiklerini 
ö renip, uygulamazsak), kahrolup, 
mahvolaca z. Çok uzun zaman -
m z yok! Bu kriz zamanla görünü-
verecek; biraz sabredin!” 

• Bu aç klama ABde krizin öncelerden beri 
sürekli var oldu u üzerine! Krizin etkisi 
derinle ti inde, Kemal Dervi  tarz  yak-
la mlarla derin krizden ç k labilir. Fakat 
tekrar derin krizlerin ya anaca  krizden 
asla ve kat’a! Dr.Toyoda’n n rehberinin 
geli tirdi i ve uygulanmas n  sa lad  
yönetim tarz n n geçen yüzy l  ekonomik 
olarak derinden etkiledi i gibi;bu yüz-
y lda da etkisinin artaca  ve konunun 

ana bilim dal  olaca  tespiti dünyada 
%70 paya sahip VISAn n patronu ve 
di er önde gelen fakat kamuoyunda 
bilinmeyen insanlar taraf ndan yap lm . 
Bu tespitin do rulu unu para sihirbaz  
Soros’un orta  da öyle teyit etmi ; 
Önümüzdeki 20 y lda Çin ín dünyan n 
en büyük ekonomisi olaca n  belirtmesi-
nin ard ndan, gelecek için endi eli ABlile-
re tavsiyelerde bulunmu ; “E er Çince 
konu uyorsan z Çin´e gidin. Ya da 
çiftçili i deneyin. Di er sektörlere 
k yasla tar m için daha iyimserim. 
E er çiftçili i dü ünmüyorsan z, 
hammadde ve do al kaynaklara 
yönelin.” 

• Londra’da Westminster’deki toplant  
sonunda Dr.Deming’e yöneltilen bir 
soru: 200 irketin yer ald  endüstriyel 
sistemin optimize edilmesi ile ilgili soru 
sormak istiyorum. Sistemin bütünü için 
en fazla fayday  sa layan aritmetik i lem-
lerini 4. s n f ö rencisi 
yapabilir, dediniz. 
Halbuki, bat  ülkele-
rinde henüz ekono-
mistler en fazla fayday  
sa layan endüstriyel 
stratejiyi elde ede-
memi  görünüyorlar. 
lkokul 4. s n f ö rencisi 
optimizasyon yapabi-
liyorsa, ekonomistler 
neden yapam yorlar¬?

• Dr. Deming: Bilemi-
yorum! Ekonomistler 
bize rekabeti ö rettiler. 
Onlar k yas ya rekabetin 
problemlerimizi çözece ini söylediler. 
Hay r, bu pek çok problem yarat r. 
Bu bizi, insanlar  mahveder, hiç kimse 
bundan zevk almaz. Çal ana i ten ve 
ö renmeden zevk alma durumu, hakk  
kazand r lmal d r… 

• 2005 y l nda Hindistan Endüstri Konfe-
derasyonunda gerçekle tirilen toplant da 
Japon Otomobil Üreticileri Birli i, TOBB 
emsali Nippon Keidanren ve Toyota 
Ba kan  Okuda Hiroshi; 

• 1.Üretimde kaliteye odaklan ld ndan, 
Hindistan ve Tayland ekonomilerinin 
h zla büyüdü ü;

• 2.Japon firmalar  en üst düzeyde kaliteye 
dikkatlerini ay rmazlarsa, Hindistan ve 
Tayland’ n yak nda Japonya’y  geçece i; 

• 3.Deming anlay  çerçevesindeki 
kaliteye en üst seviyelerde dikkat ayr l-
mamas ndan ba ka, Japon irketlerinin 
Deming Prize’ n -ödülünü kazanma 
konusuna da art k çok büyük ilgi göster-
medikleri; 

• 4.Hindistan ve Tayland’da kalite hare-
ketinin yay lmakta oldu unu ve bir çok 

firma taraf ndan göz dikilen Deming 
Prize’  kazand  tespitlerinde bulunmu . 

• Bu tespitler bir ülkenin ve bir irketin 
global alanda nas l önemli problemleri 
çözebilece ine k tutuyor. 

• Kemal Dervi ’in krizden ç k  için 
tavsiyelerinde, bu tespitleri, aç kla-
malar  hiç göremiyoruz. 

• adam  K r ml  Hakk  Bey: Vibrasyonu 
artan makinenin bozulmas , su terazisiz 
monte edilen lavabo ve sairenin çal ma-
s  sonucu pis kokular n, ak nt lar n olu -
mas , noise’u artan sinyalin içeri inde 
ne denmek istendi inin anla lmamas ; 
i letmede varyasyonun artmas na denk 
gelir. Ne kadar az varyasyon, o kadar 
çok güven, i birli i, refah, i -kazanç, 
kaliteli malzeme, ürün ve saire demektir. 

• Bir ülkedeki e itim, hasta-
ne, özel-kamu her türlü üretim 
ve hizmet i letmelerinde 
genelde varyasyon dü erse, 
yani i letmelerde Deming 
anlay na göre transformas-
yon gerçekle tirilirse, ülke de 
krizden ç kar; cari denge de 
fazla verir. Yani Kemal Bey 
tarz  ekonomik yakla mlar-
la asla ve kat’a bu durum 
olu amaz! Ekonomi bilimi 

rekabet odakl d r, bir kere!
•  Rekabet ise optimal de ildir. Gözler fal 

ta  gibi 365 gün 24 saat aç k olsa da, 
can h ra  güzel gayretler olsa da, sonuçta 
kaybedilir. 

• Koltuk de nekli, limon kümeler ve kü-
melenmeleri olu turan hiyerar ik, var-
yasyonu, vibrasyonu, noise’u, çeki mesi 
bol Taylorize i letmeler ile özel sektör 
i letmeleri, kamu kurulu lar , hastaneler 
vesairelerin bulundu u AB ülkeleri, bir 
kefede! Terazinin di er kefesinde, Ali 
Babacan’ n da içinde yer ald  quanxi-
ler, keiretsular, walar ve içindeki i letme-
lerin vesairelerin bulundu u ülkeler! 

• Hangisi a r bast , hangilerinin çuvallar  
çil çil alt nlarla doldu, ta t ? 

• Hangi kefedeki i letmelerin top ko turdu-
u ülkelerde pek çok cari fazlal klar var?

• Hangi i letmelerin yer ald  ülkelerde 
pek aç k cari aç klar, yüksek yüzdeli 
i sizlik falan filan var? 

rvercan@
hotm

ail.com

R dvan VERCAN

AB Krizinin 
Dervi ’siz!
Ç k  Yolu

ODEM 2012 2. Dönem E itim Program

ULUSLAR ARASI T CAR  ST HBARAT VE MÜ TER  BULMA 
E T M  (%70 DEVLET DESTEKL ) 26 EYLÜL 2012

LK YARDIM E T M 28 EYLÜL 2012 

 SA LI I VE GÜVENL  E T M 29 EYLÜL 2012

AR-GE PROJELER  HAZIRLAMA VE YÖNETME E T M  (%70 
DEVLET DESTEKL ) 12 EK M 2012

 SA LI I VE GÜVENL  E T M 13 EK M 2012

CNC E T M 19 EK M 2012

ÜRET MDE BAS T VER ML L K KURALLARI E T M 08 KASIM 2012

 SA LI I VE GÜVENL  E T M 10 KASIM 2012

IPC A – 620 E T M  (%70 DEVLET DESTEKL ) 16 KASIM 2012

LKYARDIM E T M 16 KASIM 2012

KAYNAK E T M 26 KASIM 2012

YANGIN E T M 30 KASIM 2012

      Ayr nt l  bilgi ve kay t için: ODEM 385 01 66 

Ankara Büyük ehir Bele-
diyesi, Gazi Üniversitesi 
ve OST M Organize 

Sanayi Bölge Müdürlü ü aras n-
da imzalanan protokolle OST M 
Meslek Yüksekokulu yerle ke-
sinde uygulamalar  yürütülen 
BELTEK Kurslar  Ekim – Arl k 
dönemi kay tlar  devam ediyor.
01 Ekim-30 Aral k tarihleri 
aras nda 2 ve 3 Ayl k kurs 
programlar  ile faaliyetleri devam 
edecek olan  OST M BELTEK 
Kurslar  kapsam nda kursiyerlerin 
meslek sahibi yap larak OST M 
i letmelerinde istihdam edilmeleri 
amaçlan yor.
Ekim’den itibaren ba layacak 
olan 64. Dönem (2 Ayl k kurs 

Programlar ) kapsam nda; 
•B L M TEKNOLOJ LER  
Alan nda Web Tasar mc s -I ve 
Web Tasar mc s -II 
•ELEKTR K Alan nda Elektrik 
Tesisatç l , Elektrik Kumanda 
ve Programlanabilir Mant k 
Denetleyicileri (PLC)
•MATBAA Alan nda Photoshop 
le Görüntü leme 

•METAL-DÖKÜM-MODEL 
Alanlar nda Gazalt  Kaynakç -
l  (M g-Mag) ve Argon (T g) 
Kaynakç l  
•MAK NA Alan nda Bilgisayar 
Destekli Çizim-I (Cad-I), Bilgi-
sayar Destekli malat (Master-
cam), letme Organizasyonu, 
Kalite Kontrol Ve Yönetimi ve 

Sol dworks 
•GENEL olarak ise D  Ticaret 
Uygulamalar  kurslar  verilecek.

 40. Dönem (3 ayl k Kurs Prog-
ramlar ) kapsam nda ise;

•ELEKTRON K-B LG SAYAR 
Alan nda Bilgisayar Kullan m  ve 
Otomasyon Sistemleri (Mikrode-
netleyiciler) 
•MAK NA Alan nda Teknik 
Resim ve 
•GENEL olarak Bilgisayarl  Ön 
Muhasebe kurslar  verilecek.
OST M Beltek kurslar na kat l-
mak isteyen kursiyer adaylar , 
Ön kay t için i lemlerini http://
w5.gazi.edu.tr/beltek/onkayit/ 
adresinden gerçekle tirebilirler.

OST M BELTEK Kay tlar  Devam Ediyor
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Proje kapsam nda yap lan ça-
l malar sonucunda tespit edi-
len Türkiye’nin en ba ar l  20 

kümesi belirlendi. Belirlenen bu küme 
organizasyonlar  üzerinde detayl  in-
celeme çal malar na ba layan proje 
yetkilileri bu çal malar kapsam nda 
20 ba ar l  küme içinde yer alan OS-
T M Savunma ve Havac l k Kümesi 
ile OST M Medikal Sanayi Kümesi’ni 
ziyaret etti. OST M Savunma ve Ha-
vac l k Kümesi Koordinatörü Hilal 
Ünal ve OST M Medikal Sanayi Kü-
mesi Koordinatörü O uz Ünal ile gö-
rü en heyet OST M’de olu turulan bu 
kümelerin olu um a amalar , geli im 
süreçleri ve u anki projeleri hakk nda 
detayl  bilgi ald lar.

Proje kapsam nda, Türkiye’deki ba-
ar l  20 kümenin inceleme a amas n n 

ard ndan elde edilen verilerle, en az 20 

sektörel kümenin Ulusal K yaslama 
Sistemi’ne (National Benchmarking 
System) kat lmas  ile kümelerin geli-
imlerinin ve de i imlerinin de erlen-

dirilmesi olanakl  hale gelecek. 
KOB ’lerin ve destek kurumlar n n 

internet üzerinden ula abilecekleri 
“Bilgi Yönetim Sistemi” (Knowledge 
Management System) ile de i ik sek-
törler ile çe itli alanlarda bilgi edinme 
ve payla m n kolayla t r lmas ; bu 
ekilde özellikle KOB ’lerin ulusla-

raras  pazarlara aç l m na destek sa -
lanmas  da projenin amaçlar  aras nda 
yer al yor. Bu amaçla “Bilgi Yönetimi 
Sistemi”, küme araçlar n n kullan m , 
“Ulusal Küme K yaslama Sistemi” 
konular nda tara  ara e itimler verile-
rek sistemlerin ve araçlar n etkin kul-
lan m  sa lanacak.

KOB  birli i ve Kümelenme Projesi

Bir önceki say da Sanayile menin 
Gizli Tarihi adl  kitab  tan tmaya 
çal p, kitaptan ç kard m önemli 

bir dersi buraya ta m t m: Bu, tarihin 
belirli bir döneminde kaderleri ve ge-
li me çizgileri birbirine çok benzeyen, 
ancak 1980’li y llar n ba lang c yla yollar  
ayr lan Türkiye ve Güney Kore’nin yak n 
tarihlerinden al nacak bir dersti. 

 Bu say da ise, yine ayn  kitaptan 
ç kar lacak ikinci önemli dersi aktarmaya 
çal aca m:  Geli mi  ülkeler omuzlar -
na basarak yükseldikleri di er ülkelerin 
benzer yollar  izleyerek geli memesi için 
ellerinden geleni yap yorlar. 

 Birisi merdivenle bir yere t rma-
n rken, ba ka birileri genellikle ‘aman 
ba na bir ey gelmesin’ dü üncesi ile 
merdiveni tutarlar ve ki inin istedi i yere 
ç kmas  için yard mc  olurlar. Ülkeleraras  
ili kilerde de baz  ülkeler t rman rken 
(burada t rmanmak ekonomik olarak bü-
yümek ve egemenlik alan n  geni letmek 
olarak anla lmal ) ba ka baz  ülkelerden 
yararlan yorlar. T rmanan ülke belirli bir 
hedefe ula t nda, do al olarak ona yar-
d m eden di er ülkeler de ayn  merdiveni 
kullanarak benzer hedefe varmak istiyor-
lar. Ancak tam bu a amada yukar daki 
ülke(ler) merdiven kullanarak t rmanma-
n n asl nda pek de iyi bir yöntem olmad -

n  söyleyip, geriden gelmek isteyenlere 
ba ka yöntemler kullanmalar n  tavsiye 
ediyorlar.

 Bu benzetmeyle yola ç kan kitap 
özetle unu söylüyor: Ekonomik büyü-
me, zenginle me, ülke ç karlar n  koruma 
amac yla dünyan n birçok geli mi  ülkesi 
birçok durumda devletçi ve korumac  
araçlar  kullanmaktan kaç nmad lar. 
Bu ülkeler ekonomik i leyi lerini hiçbir 
dönemde hepten piyasan n kurallar na 

terk etmediler. Ama ayn  ülkeler, geriden 
gelenlere her zaman, hem de iddetle 
‘liberal ekonomi – hepten serbest pazar’ 
tavsiyesinde bulundular. Bu arada tavsi-
yelerde bulunmakla kalmay p, bu tavsi-
yelerin uygulanabilmesini sa lama almak 
için de çe itli örgütler kurdular. Hemen 
akla gelen, Dünya Bankas , IMF, Dünya 
Ticaret Örgütü gibi kurulu lar tavsiyelerin 
d nda yollar arayanlar  hizaya getirmek 
için kurulmu  ve i letilmektedir.

 Liberal ekonomi ve serbest ticaretin 
fakir ülkeler için daha iyi oldu u, onlar n 
da geli mi  ülkelerin seviyesine ç kabil-
mesi için mucize ya da yarat c  çözümler 
içerdi i söylendi. Oysa gerçekler ve 
somut rakamlar bunun do ru olmad n  
ortaya koyuyor. Kitap bu gerçe i birçok 
ya anm  ülke örne iyle gözler önüne 
seriyor.

 Dünya ticaretinin tümüyle serbest-
le mesini savunan ideolojinin önemli 
argümanlar ndan biri u oldu: Ticaretin 
önündeki engellerin kalkmas , mal ve 
hizmetlerin serbestçe al n p sat labilmesi 
geri kalm  ülkelerin teknoloji transfer 
etmelerinin önündeki engelleri de kald -
r r. Böylece geri kalm  ülkeler transfer 
ettikleri teknolojiler sayesinde daha h zl  
geli ip zenginle ebilirler. Bu sav k smen 

do rudur. nsanl k tarihi boyunca da 
insan topluluklar  aras nda sürekli bu tür 
al veri ler olmu tur. Göç ve ticaret yol-
lar  tarihin her döneminde yeni fikirlerin, 
yeni bulu lar n ve farkl  kültürlerin trans-
fer hatlar  olarak i  görmü tür. Bu al ve-
ri ler ço u zaman uygarl n geli mesini 
olumlu yönde etkilemi tir. Günümüzde 
de bu durumun geçerli oldu u örnekler 
vard r ve Güney Kore deneyimi bu ba -
lamda iyi bir örnek say labilir. 
 Ancak elimizdeki kitaba göre, ba l ca 
iki nedenle, serbest ticaret az geli mi  
ülkelerin aleyhine i lemekte.
 Bir kere geli mi  zengin ülkelerin tüm 
serbest ticaret dayatmalar na ve serbest 
ticareti bir tabu ilan etmelerine kar n, 
her mal n ticareti serbest de il. Özellikle 
yeni ya da stratejik alanlara ait teknolo-
jilerin ticaretinin yaz l p söylendi i kadar 
serbest olmad n , ‘ambargo’ dönemleri 
ya am  ülkenin insanlar  olarak çok iyi 
biliyoruz.
 Meselenin daha kolay anla lmas  
için en iyi bildi imiz ve içinde ya amakta 
oldu umuz OST M’den örnek verecek 
olursak:
 Hepimizin bildi i üzere OST M’de 
yüzlerce ‘ileri teknoloji’ ürünü, zengin 
ülkelerden sat n al nm  imalat altyap s , 

örne in CNC tezgah var. Her zaman 
olmasa da ço u zaman diledi iniz ülke-
den diledi iniz makineyi getirebiliyorsu-
nuz. ‘Ço u zaman’ diyoruz, çünkü kimi 
durumlarda, örne in 5 eksenli bir CNC 
almak istedi inizde, ‘nerede kullan lacak’ 
gibi sorular ve ‘tarife d  engeller’ ile 
kar la ma olas l n z var.
 Öte yandan, geli mi  ülkelerin y llar-
ca u ra arak, Ar-Ge harcamalar  yapa-
rak geli tirdi i teçhizata bir az geli mi  
ülkenin, paras n  ödemek art yla, kolay-
ca sahip olabildi i ve bu yolla geli mi  
ülke ile aras ndaki aç  kapatma ans na 
eri ebildi i de her zaman do ru de il. 
Çünkü bu altyap lar maliyetli oldu un-
dan geri kalm  ülkeler bu teknolojilere 
sahip olabilmek için sürekli geli mi  
ülkelere borçlan yorlar. Bir anlamda geri 
kalm  ülkeler geli mi  ülkelerin Ar-Ge 
faaliyetleri için kaynak aktar yorlar. 
 Burada as l kritik olan soru gündeme 
geliyor: Peki geri kalm  ülkeler serbest 
ticaretin sa lad  olanaklar  kullanarak 
eri tikleri bu ileri teknoloji ürünlerini ‘çö-
züp, ö renip yeniden üreterek’ geli mi  
ülkelerle aralar ndaki aç  kapatamazlar 
m ? Ku kusuz bu mümkündür, ancak 
bunun için hemen her zaman bir devlet 
politikas  ve bu politikay  uygulayacak 
siyasi irade gerekli olmu tur. Ku kusuz 
Güney Kore örne ine bu gözle bakmakta 
yarar var. 
 Ayr ca, ‘Yeni Dünya Düzeni’ kurgu-
lay c lar  bunu da çok iyi bildiklerinden 
gerekli önlemleri al yorlar ki, buna da 
k saca emperyalizm deniyor.
     Sanayile menin Gizli Tarihi
     Ha-Joon Chang
     EPOS Yay nlar
     ngilizce’den çeviren: Emin Akça-
o lu

 Ekonomi Bakanl  taraf ndan yürütülen, KOB ’ler aras  i birliklerinin art r lmas , te vik edilen i birlikleri ile 
 rmalar n verimlilik ve katma de er art lar n n sa lanmas , Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program  

(BROP) bölgesindeki  rmalar n teknolojiye eri imlerinin kolayla t r lmas  ve teknolojideki geli melerden 
haberdar edilmesi, üniversite-sanayi i birli inin geli tirilmesi,  rmalar m z n uluslararas  pazarlara giri  ve bu 
pazarlarda rekabet edebilirliklerinin art r lmas na yönelik kapasitelerinin geli tirilmesi amac yla olu turulan KOB  

birli i ve Kümelenme Projesi (SME Networking Project) saha çal malar  yo un bir ekilde devam ediyor.

acinar@
etik.com

.tr

Atilla ÇINAR
Makine Mühendisi

Sanayile menin
Gizli Tarihi2
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Günümüzün neredeyse bir 
sava  and ran rekabet 
ortam nda, Türkiye Cum-

huriyeti vatanda lar n n, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kalk nmas na, mu-
as r medeniyetler seviyesinin üstüne 

ç kmas na gönül verenlerin bir araya 
geldi i, dü üncelerini, ara t rmalar -
n , projelerini ve i  planlar n  pay-
la t , ortakl klar kurdu u bir plat-
form S NERJ TÜRK. 

S NERJ TÜRK, a rla an küresel 

rekabet ortam nda ülkemizi geli mi  
ülkeler aras nda sayg n bir konuma 
ula t rmak, Türkiye’yi teknoloji 
üreten “Lider Ülke” konumuna yük-
seltmek için çal malar n  düzen-
ledi i sektörel bulu ma günleri ile 
sürdürüyor. 

Bugüne kadar “Haberle me & Bili-
im” ve “Savunma-Uzay-Havac l k” 

sektörlerinde 2008 ve 2010 y llar n-
da 4 etkinlik gerçekle tiren S NER-
J TÜRK, bu y l da ilk olarak Savun-
ma Teknolojileri sektörünü bir araya 
getiriyor. Tüm dünyadan sektörle il-
gilenen i  adam , akademisyen, ö -
renci Türkler’in kat laca  etkinlik 
ile, Savunma teknolojileri alan nda 
yap lan çal malar n payla lmas , 
bilgi a  ve i birli inin güçlendiril-
mesi hede  eniyor.

Yurt içinden ve yurt d ndan gelen 
tüm kat l mc lar n kurulan standlar  
ziyaret ederek bilgi alabilecek, ser-
gi alan nda i  kad nlar , i  adamla-
r , akademisyenler, bürokratlar ve 
yöneticilerin buradaki irketlerin ve 

projelerin faaliyetleri, kabiliyet ve 

kapasiteleri hakk nda do rudan bil-

gi sahibi olabilecek ve Türkiye’nin 

gelece i için bir S NERJ  yaratmaya 

devam edecekler…

 S NERJ TÜRK’ün Bu seneki 

faaliyet program  ise u ekil-

de;

 3üncü S NERJ TÜRK – Ha-

berle me & Bili im 27 - 30 

Eylül 2012

 3üncü S NERJ TÜRK - Sa-

vunma Teknolojileri 11 - 14 

Ekim 2012

 S NERJ TÜRK - Otomotiv - 

08 - 11 Kas m 2012

 S NERJ TÜRK – Sa l k Tek-

nolojileri - 29 Kas m - 02 Ara-

l k 2012

 S NERJ TÜRK - Endüstriyel 

Tasar m - 10 – 13 Ocak 2013

Yönetmelikle, Türk sanayisi-
nin rekabet edebilirli inin ve 
verimlili inin yükseltilerek, 

dünya ihracat ndan daha fazla pay alan, 
a rl kl  olarak yüksek teknolojili ürün-
lerin üretildi i, imalat sanayisindeki kü-
melenme te ebbüslerinin desteklenmesi 
amaçlan yor. Bir kümelenme te ebbü-
sünün desteklenme süresi 5 y l olacak. 
Bakanl k taraf ndan sa lanacak geri 
ödemesiz destek oran , her bir i  plan  
tamamland nda i  plan  toplam büt-
çesinin yüzde 50’sini, her destek kale-
mi baz nda yüzde 75’ini geçemeyecek. 
Kümelenme te ebbüsünün sözle meye, 
yönetmeli e ve mevzuata ayk r   ili 
tespiti halinde rapor düzenlenecek ve 
destek durdurulacak.

OST M Kümeleri 
tebli e haz r

Yönetmelikle ilgili görü lerini ald -
m z, savunma ve havac l k, i  ve in aat 
makineleri, yenilenebilir enerji ve çevre 
teknolojileri ve medikal olmak üzere 
dört farkl  sektörde kümelenme çal -
malar n n yürütüldü ü OST M OSB 
yönetimi Bilim, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanl ’n n Kümelenme Destek 
Program ’ndan oldukça ümitli.

OST M Vakf  Genel Sekreteri Gül-

naz Karaosmano lu, OST M olarak 
bölgesel kalk nma çal malar  çerçeve-
sinde olu turduklar  kümelenmelerle 
çok önemli çal malara imza att klar n  
ve kümelenme kavram n n bölgesel ve 
sektörel kalk nma ad na çok faydal  bir 
model oldu unu vurgulad . Verilecek 
olan bu desteklerin i  planlar  baz n-
da de erlendirilecek olmas n n da çok 
do ru bir karar oldu unu söyleyen Ka-
raosmano lu, “Kümelenme kavram -
n  hayata geçiren ilk kurumlardan biri 
olarak kümelerimizin yap lanmalar yla, 
i  planlar yla haz r durumday z. Küme-
lenme çal malar n n ba lat ld  gün-
den bugüne, neredeyse 4 y ld r çok ders 
çal t k, çok emek harcad k ve bünye-
mizdeki küme organizasyonlar n  belli 
bir noktaya ta d k. OST M Kümeleri 
olarak haz r durumday z. Bakanl m -
z n bu deste ini de son derece yerinde 
bir uygulama olarak görüyoruz.” 

2011, 2012 sezonunda Ankara 
Amatör Süper Ligden Böl-
gesel Amatör Lige yükselen 

Ostimspor’un, 2012, 2013 Futbol 
sezonunda tek hede   ampiyonluk. 
Nev ehir Ürgüp’te sezon öncesi 
kamp çal malar n  sürdüren Ostims-
por lige s k  haz rlan yor. Ostimspor 
Genel Koordinatörü Hakan Demir-
kan ç Anadolu ve Bat  Karadeniz 

bölgesi Tak mlar ndan olu an guru-
bun üst seviye çeki meye sahne ola-
ca n , tüm tak mlar n birbirine denk 
güçte oldu unu, Ostimspor’un da 
bu hedef do rultusunda centilmence 
mücadele edece ini belirterek, tüm 
tak mlara ba ar lar diledi... Ostims-
por yeni sezonda OST M stad nda 
oynayaca  maçlara tüm OST M ca-
mias n  ve sporseverleri bekliyor.

Savunma Sektörünü
Bulu turuyor

‘Kümelenme’ye 
geri ödemesiz destek

Yeni sezona
haz r

 Yurt içi ve d nda çal t klar  kurumlarda etkin pozisyonlarda bulunan vatanda lar m z n aras nda 
köprü olu turarak ülkemizin geli mi lik düzeyine katk da bulunmay  amaçlayan S NERJ TÜRK, 
düzenledi i organizasyonla savunma teknolojileri alan nda faaliyet gösteren Türkler’i bulu turuyor. 
Bulu ma 11-14 Ekim 2012’de Sheraton Çe me Hotel’de gerçekle tirilecek.

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl ’n n 
Kümelenme Destek Program  Yönetmeli i, 
Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e girdi.



THY ile 1590€
destegi

5 yıldızlı  birinci sınıf otelde konaklama

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



Dünya savunma ve hava-
c l k sanayinin dev isim-
leri OST M Savunma ve 

Havac l k Kümelenmesi (OSSA) 
ile Frans z organizasyon  rma-
s  BCI’nin organizatörlü ünde 
ve SSM’nin deste iyle; 6-8 Mart 
2013 tarihinde Congresium Kong-
re Merkezi’nde gerçekle ecek olan 
Savunma ve Havac l kta Endüstri-
yel birli i Günleri kapsam nda 
Türk  rmalar yla bulu mak için 
Türkiye’ye geliyorlar.

Bu y l ilk kez gerçekle ecek olan 
ve 3 gün sürecek olan etkinli in ilk 
gününde Türkiye’de-
ki Savunma Havac -
l k ve Offset Pazar n n 
Panaromas  konulu konfe-
ransa kat lacak olan davetli ve 
kat l mc lar; etkinli in 2. ve 3. gü-
nünde ise ikili i  görü meleri yap-
ma f rsat  yakalayacaklar. Ayr ca 
orjinal ekipman üreticilerinin sat n 
alma süreçleri ve tedarik zinciri 

politikalar  üzerine workshoplar n 
da düzenlenece i etkinli in son gü-
nünde kat l mc lar dilerlerse sanayi 
gezisine de kat labilecekler.

Türkiye’de ilk kez gerçekle ecek 
olan ikili i  görü meleri konseptiy-
le etkinli i organize eden OSSA, 
savunma ve havac l k sektörlerinin 
ihtiyaçlar n n kar lanmas nda yerli 
üretimin pay n  art rmak ve üyesi 
olan KOB ’leri uluslararas  pazarda 
rekabet edebilir hale getirmek ama-
c yla 2008 y l ndan bugüne faali-
yetlerini sürdürüyor. 89 üye KOB  

ve 2300’den fazla personel 
kapasitesiyle her 

g e ç e n 
gün daha da 
büyüyen ve güç-
lenen küme, 25 y ld r 
dünya çap nda ba ar l  
konferans ve ikili i  görü -
mesi etkinliklerine imza at-
m  BCI isimli dünyaca ünlü 
Frans z organizatör  rmayla 
güçlerini birle tirerek dünyan n 

savunma ve havac l k alan ndaki 
dev  rmalar n  Türk  rmalarla bu-
lu turmak için kollar n  s vad . 20 
ülkeden, 250  rman n kat laca  ve 
2000’e yak n ikili i  görü mesinin 
yap laca  etkinlik Türkiye’de bir 
ilk olmas yla dikkat çekiyor. Yurt-
d ndan hem ana tedarikçi  rmala-
r n hem de yan sanayi  rmalar n n 
kat l m yla gerçekle ecek organi-
zasyona, yurt için-
den de TAI, FNSS 
gibi ana sanayi 
 rmalar  ve yan 

sanayi  rmalar  
kat lacak.

Sektörün yurt 
d  ba lant lar -
n n geli tirilmesi 
için son derece 
faydal  olmas  
beklenen organi-
zasyon hakk nda 
Savunma Sanayi 
Müste ar  Murad 
Bayar unlar  söy-
ledi; “Son on y lda geli en savun-
ma ve havac l k sektörlerimizle 
Ankara’da düzenlenecek olan “Sa-
vunma ve Havac l kta Endüstriyel 

birli i Günleri” ne ev sahipli i 
yapmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Bu organizasyon çarp c  bir ortam 
y a r a t a c a n a ; a y n  
zamanda yerel 
ve uluslar aras  
irketlerin 

yeni 

i  a lar  kurmas na ve i  birlikleri 
f rsatlar  yakalamas na olanak ve-
ren bir teknoloji platformu olu tu-
raca na inan yorum” 

OST M OSB Yönetim Kurulu 
Ba kan  Orhan Ayd n ise “Dünya-
n n dört bir yan ndan gelecek olan, 
savunma ve havac l k sektörünün 
önemli aktörlerini ve KOB ’lerini, 
Türkiye’de bulu turmaktan mut-
luluk ve heyecan duyuyoruz. Sa-
vunma ve Havac l kta Endüstriyel 

birli i Günleri kapsam nda her 
kat l mc n n, di er tüm kat l m-
c lar n vizyonunu geni letece ini 

dü ünüyor ve OST M olarak bu or-
ganizasyonun haz rlanmas nda pay 
sahibi olmaktan gurur duyuyoruz” 
diye konu tu.

OSSA Yönetim Kurulu Ba kan  
Ahmet Mithat Ertu  da, “Savunma 
ve Havac l kta Endüstriyel birli i 
Günleri ile dünya  rmalar na kap -
lar m z  açm  bulunuyoruz. Burada 
yapaca m z i birlikleri ile en kali-

teli ve en rekabetçi ürünü beraber-
ce üretece imizi dü ünüyorum” 

dedi.
“Savunma ve Havac l kta Endüstri-

yel birli i Günleri” hakk nda daha 
detayl  bilgi sahibi olmak isteyenler 
30 Ekim 2012’de saat: 14:00’de An-

kara Sö ütözü’nde-
ki JW Marriott 
Otel’de düzenle-

necek bas n toplan-
t s na kat labilir veya 

www.ostimsavunma.
org, www.bciaerospace.

com/ankara adreslerinden 
bilgi edinebilirler.

Savunma ve Havac l n
Devleri Ankara’da…

kapsam nda 
u mak için 

leee ecek olan 
etkinli in ilk 

oonfe-
davetli ve 
2. ve 3. gü-
melerir  yap-

klar. Ayr ca 
lerinin sat n 

darik zinciri

orkshoplar n 
li in son gü-
rlerse sanayi 
ekler.

ihtiyaçlar n n kar lanmas nda yerli 
üretimin pay n  art rmak ve üyesi 
olan KOB ’leri uluslararas  pazarda 
rekabet edebilir hale getirmek ama-
c yla 2008 y l ndan bugüne faali-
yetlerini sürdürüyor. 89 üye KOB  

ve 2300’den fazla personel 
kapasitesiyle her 

g e ç e n 
gün daha da 
büyüyen ve güç-
lenen küme, 25 y ld r 
dünya çap nda ba ar l  
konferans ve ikili i  görü -
mesi etkinliklerine imza at-
m  BCI isimli dünyaca ünlü 
Frans z organizatör  rmayla 
güçlerini birle tirerek dünyan n 

y
birli i Günleri” ne ev sahipli i 

yapmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Bu organizasyon çarp c  bir ortam
y a r a t a c a n a ; a y n  
zamanda yerel 
ve uluslar aras  
irketlerin 

yeni 

Ahmet Mithat Ertu
ve Havac l kta Endü
Günleri ile dünya  
lar m z  açm  bulun
yapaca m z i birlik

teli ve en rekabetçi
ce üretece imizi

dedi.
“Savunma ve Havac

yel birli i Günleri”
detayl  bilgi sahibi o
30 Ekim 2012’de saa

kara
ki
Ote

necek
t s na k

www.os
org, www

coc m/mm ankara
bilgi ede ininebilir

 Savunma ve havac l k sektörlerinin dünya çap ndaki dev  Savunma ve havac l k sektörlerinin dünya çap ndaki dev 

firmalar  sektörün Türk firmalar yla tan mak ve ikili i  görü meleri firmalar  sektörün Türk firmalar yla tan mak ve ikili i  görü meleri 

gerçekle tirmek için Ankara’ya geliyor. Savunma Sanayi Müste arl  gerçekle tirmek için Ankara’ya geliyor. Savunma Sanayi Müste arl  

deste iyle ve OST M Savunma ve Havac l k Kümelenmesi (OSSA) deste iyle ve OST M Savunma ve Havac l k Kümelenmesi (OSSA) 

ev sahipli inde 6-8 Mart 2013 tarihinde gerçekle tirilecek olan ev sahipli inde 6-8 Mart 2013 tarihinde gerçekle tirilecek olan 

Savunma ve Havac l kta Endüstriyel birli i Günleri ile yerli savunma sanayinin Savunma ve Havac l kta Endüstriyel birli i Günleri ile yerli savunma sanayinin 

kabiliyetlerini dünya devlerine göstermek hedefleniyor.kabiliyetlerini dünya devlerine göstermek hedefleniyor.
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