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Ba bakan Erdo an’ n Yeni Te -
vik Sistemine ili kin sunuma 
göre, Yeni Te vik Sistemi’nin 

hede  eri, 6 ba l k alt nda topland . 
Bunlar, cari aç n azalt lmas  amac yla 
ithalat ba ml l  yüksek olan ara mal  
ve ürünlerin üretiminin artt r lmas , en 
az geli mi  bölgelere sa lanan yat r m 
desteklerinin artt r lmas , bölgesel ge-
li mi lik farkl l klar n n giderilmesi, 
destek unsurlar n n etkinli inin artt r l-
mas , kümelenme faaliyetlerinin des-
teklenmesi ve teknolojik dönü ümü 
sa layacak yüksek ve orta yüksek tek-
noloji içeren yat r mlar n desteklen-
mesi olarak s raland . 

Dört ana aya  olan sistem; genel 
te vik uygulamalar , bölgesel te vik 
uygulamalar , büyük ölçekli yat r m-
lar n te viki ve stratejik yat r mlar n 
te vikinden olu acak. Genel te vik 
uygulamalar nda KDV istisnas  ve 
Gümrük Vergisi mua  yeti yer al rken, 
bölgesel te vik uygulamalar nda bun-
lara ek olarak vergi indirimi, sigorta 
primi i veren hissesi deste i, yat r m 
yeri tahsisi ve faiz deste i olacak. Bü-
yük ölçekli yat r mlar n te vikinde ise 
KDV istisnas , Gümrük Vergisi mu-
a  yeti, vergi indirimi, sigorta primi 
i veren hissesi deste i ve yat r m yeri 
tahsisi destekleri uygulanacak. 

Te vik uygulamas nda en kapsaml  
destek ise stratejik yat r mlara verile-
cek. Stratejik yat r mlar, KDV istis-
nas , Gümrük Vergisi mua  yeti, vergi 
indirimi, sigorta primi i veren hissesi 
deste i ve yat r m yeri tahsisi destek-
lerinin yan  s ra, faiz deste i ve KDV 
iadesi gibi te viklerden de yararlana-
cak. 

Yeni Te vik Sistemi ile baz  yat r m 
konular na, 5. bölgede olmasalar dahi 
bu bölgeye sa lanan desteklerden ya-
rarlanma olana  sunuldu. Bu yat r m 
konular  öyle belirlendi: “Otomotiv, 
uzay veya savunma sanayine yönelik 
test merkezleri, rüzgâr tüneli, tasar m 
gibi yat r mlar, belirli büyüklükte ve 
özellikte belirli ilaç ve savunma sana-
yi yat r mlar , özel sektör taraf ndan 
gerçekle tirilecek ilk, orta ve lise e i-

tim yat r mlar , denizyolu ve demiryolu 
ile yük ve yolcu ta mac l na yönelik 
yat r mlar, madencilik yat r mlar , Ba-
kanlar Kurulu Karar  ile belirlenen Kül-
tür ve Turizm Koruma ve Geli im Böl-
gelerinde yap lacak turizm yat r mlar .”

Yeni sisteme göre, OSB’lerde yap -
lacak yat r mlar, ayn  sektörde faaliyet 
gösteren  rmalar n birlikte gerçekle -
tirece i ve faaliyet gösterilen yat r m 
konusuna dikey veya yatay entegrasyon 
sa layacak yat r mlar ve TÜB TAK ta-

raf ndan desteklenen Ar-Ge projeleri 
neticesinde geli tirilen ürünün üretimi-
ne yönelik yat r mlar, yat r m n bulun-
du u bölgenin bir alt bölgesine sa la-
nan destek unsurlar  ile desteklenecek. 

Yeni Te vik Sistemi’nin 1. Bölgesin-
de Ankara, Antalya, Bursa, Eski ehir, 
stanbul, zmir, Kocaeli ve Mu la yer 

ald . Bal kesir, Bilecik, Burdur, Ga-
ziantep, Karabük, Karaman, Manisa, 
Mersin, Samsun, Trabzon, U ak ve 
Zonguldak 3. Bölgeyi olu turdu. 4. 
Bölgede Afyonkarahisar, Amasya, 
Artvin, Bart n, Çorum, Düzce, Elaz , 

Erzincan, Hatay, Kastamonu, K r kka-
le, K r ehir, Kütahya, Malatya, Nev e-
hir, Rize ve Sivas yer ald . 5. Bölgeyi 
Ad yaman, Aksaray, Bayburt, Çank r , 
Erzurum, Giresun, Gümü hane, Kahra-
manmara , Kilis, Ni de, Ordu, Osma-
niye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat, 
6. Bölgeyi ise A r , Ardahan, Batman, 
Bingöl, Bitlis, Diyarbak r, Hakkâri, I -
d r, Kars, Mardin, Mu , Siirt, anl urfa, 

rnak ve Van olu turdu.
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ATO Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
Ankara Shopping Fast bilgilendir-
me toplant s na Ba kan Gökçek’in 

yan  s ra Ankara Ticaret Odas  Ba kan  Sa-
lih Bezci, Ankara Vali Yard mc s  Mahmut 
Y ld r m, Halk Bank Genel Müdür Yard m-
c s  smail Hakk  mamo lu, ASGD Ba kan  
Canip Karaku , Kültür ve Turizm Bakanl  
Tan tma Genel Müdürü Cumhur Güven Ta -
ba , Ankara Shopping Fest Çal ma Grubu 
Ba kan  Mehmet Akbacako lu, Ankara Es-
naf ve Sanatkârlar Odas  Ba kan  Mehmet 
Yi iner, OST M OSB Ba kan Yard mc s  
S tk  Öztuna ve bine yak n esnaf, dernek ve 
oda ba kanlar  kat ld .

“Yeni al veri  cenneti” slogan yla 
Ankara’y  ticaretin de marka ehri haline ge-
tirecek olan Ankara Shopping Fest 2012’de 
22 gün boyunca esecek olan al veri , e -
lence, hediye ve co kuyu Ba kent esnaf na 
anlatan kat l mc lar, bu tarihlerde Ankara’da 
ya anacak karnavala ili kin bilgiler verdiler. 
Ankara’n n önde gelen cadde ve çar  esna-
f n n bir araya geldi i toplant n n aç l nda 
konu an ATO Ba kan  Bezci, festivalin ol-
gunla ma sürecini k saca anlatt . 

Çal ma Grubu Ba kan  Mehmet Akba-
cako lu da aylard r bu büyük organizasyon 
için canla ba la çal t klar n  kaydederek, 
“Ama bir isim var ki onun deste i asla unu-

tulmayacak. Tarihimizin de eri Büyük ehir 
Belediye Ba kan m z Melih Gökçek. Gece 
geç vakitlere kadar çal t  ve çal maya da 
devam ediyor. Ankara’m za ya anabilir kent 
ödülünü kazand rd  ve kenti marka ehir 
yapt  için te ekkür ediyoruz. Ayr ca bizim 
bu büyük çal mam za verdi i destek için de 
te ekkür ediyoruz” diye konu tu.

Ba kan Gökçek: “Ankara’m z 
için bir ilke imza ataca z”

Konu malar n ard ndan Shopping Fest 
2012’de yap lan ve yap lacaklara ili kin k sa 
bir  lm gösterisinin de gerçekle tirildi i top-
lant da, marka ehir Ankara’y , al veri in ve 
ticaretin de marka ehri yapacak olan büyük 
organizasyona ili kin Büyük ehir Belediye 
Ba kan  Melih Gökçek, esnafa bilgi verdi.

“Ankara’m z için gerçekten bir ilke imza 
ataca z” diyerek sözlerine ba layan Ba -
kan Gökçek,  “Ben bu shopping Festi inan n 
çok önemsiyorum. Çünkü Ankara’m z gün 
geçtikçe büyüyor. Büyüdükçe i  imkânlar  
bulmam z gerekiyor. Bir taraftan ticarete de 
destek vermek bizim için görev. 2 sene içe-
risinde toplam 233 bin ki i Ankara’ya göç 
etmi . Bu Türkiye’deki pek çok vilayeti a an 
bir nüfus” dedi.

Ankara’ya gelenleri desteklemenin görev-
leri oldu unu anlatan ve konu mas  s k s k 
Ba kent esnaf n n alk lar yla kesilen Ba -
kan Gökçek, Ankaral  sanayicilere verdikleri 

destekten de k saca bahsetti. Yakla k 4 sene 
önce Büyük ehir Belediyesi olarak önlerine 
koyduklar  hede  eri de kat l mc larla pay-
la an Ba kan Melih Gökçek, Ankara’daki 
metrekare aç s ndan ki i ba na dü en al  
veri  merkezinin stanbul’u geçerek birinci 
s rada yer ald n  söyledi. n aat konusunda 
da stanbul’un neredeyse ikiye katland n  
belirtti.

Akrabalar n z , e inizi, 
dostunuzu Ankara’ya ça r n

Herkese festival boyunca ehir d  veya 
yurtd ndaki tüm akrabalar n , arkada lar -
n , dostlar n  Ankara’ya davet etmeleri konu-
sunda ça r  yapanm Ba kan Gökçek, “Yurt-
d nda da tan t mlar yapaca z” dedi. 

Anadolu Jet’in çok büyük destek sa laya-
rak, belli yerlerde kurdu u stantlarda belli bir 
miktar al veri  yapan ve bu tarihler içerisin-
de Ankara’ya festival için geli -dönü  bileti 
alan vatanda lara istedikleri zaman kullana-
bilecekleri bir bileti hediye edeceklerini an-
latan Ba kan Melih Gökçek, TCDD’nin de 
h zl  trenlerde geli -dönü  bileti alanlar ve 
belli bir miktar al veri  yapan mü terilerine 
yüzde 50 indirim yapaca n  kaydetti.

Ankara’daki yerel marketlerle ucuz g da 
temini konusunda görü meler yapt klar n  
ifade eden Ba kan Gökçek, belli baz  ürün-
lerde yap lacak indirimlere ili kin esnaf n 
ATO’dan bilgi alabilece ini söyledi.

Ba kan Gökçek, esnafa Shopping Fest’i anlatt
 Ankara Büyük ehir Belediye Ba kan  Melih Gökçek, Ba kent’te faaliyet gösteren bine yak n cadde ve çar  esnaf na, 8 

Haziran - 1 Temmuz tarihleri aras nda düzenlenecek olan Ankara Shopping Fest 2012 için yap lanlar  ve yap lacaklar  anlatt . 

Yatay yap lar n yayg nla t  tak mlar n oy-
nad  ligde aç k ara önde olan 75 sonras  
“Panda Çin’in” zenginlik kayna  olan 

yatay yap lar n s rr na biraz daha vak f olmam , 
geçenlerde çokça akrabam n da ikamet etti i 
Bursa’da düzenlenen konferanstaki Tetsuya 
Yamazaki’nin sunumu sa lad . 

Dr. Shoichiro Toyoda, Taiichi Ohno, Eiji 
Toyoda ve di erlerinin üzerinde bin bir emek 
vererek ortaya ç kard klar  Toyota Keiretsuya 
ait bir firmada 1980’li y llardan itibaren çal -
an, fabrika sahalar nda yeti en Yamazaki’nin 

prensibi, ‘Toyota Üretim Sistemi, TPS, yolu ile 
insan yeti tirmek ve irketi yönetmek’, hareket 
yöntemi de basitlik, h zl l k ve asla pes etmeme! 
Adam gibi yönetici de yeti tiren Toyoda’n n 
eski, Ay ntap’taki devasa fabrikan n yeni yöneti-
cisi, sunu unda,

• TPS’in hayat felsefesi, yönetim yakla m  
oldu unu, 

• Tak m çal mas n n önemini vurgulaya-
rak, firmalar n karl l k yap s nda reformlar 
yaparak yeni bir kurum kültürü in a 
etmesi gerekti ini,

• TPS’i baz alarak astlar n  yeti tirmeye 
çal t n , 

• TPS’in en önemli unsurlar ndan birinin 
de gerekli eyi, gerekti i zaman, gerekli 
miktarda üretmek ve sat n almak oldu-
unu, 

• Üretim yap lan bir i yerinde her gün 
kalite, i  kazalar , makine, çevre, insan 
ve üretim ile ilgili problemlerle kar la l-
d n , 

• Bir i letmede yok edilmesi gereken 7 
muda-israf kayna  oldu unu, 

• Kaizenin maliyet dü ürme yöntemi olma-
s n n yan  s ra personel e itimi ve irketi 
güçlendirme yöntemi oldu unu, (Kaizen: 
Üretim sistemini az oranda etkileyen, 
hiç yoktan iyi yeni farkl  bir eyin ortaya 
ç kart lmas )

• Herkesin kaizen yapabilece ini, 
• Ba arm l k hissinin daha da fazla kaizen 

yapmay  mümkün hale getirdi ini,
• Uygun olmayan bir yerin mükemmellik 

aramadan hemen düzeltilmesi gerekti-
ini,

• Kaizenin yava  yava  de il h zl ca yap l-
mas  gerekti ini, her gün iyiye gitmenin 
iyi oldu unu,

• Ekipman kaizeninden ziyade operasyon 
kaizeninin daha iyi oldu unu, 

• yi fikirlerin zor durumlarda ç kt n , önce 
astlar n  zor durumda b rak p sonra da 
onlarla beraber oturup fikir üretmeyi çok 
önemsedi ini, 

• Son proseslerden ba a do ru gitmenin 
son ve ara stoklar n yok edilmesinin 
sürekli ak  sa lamak için en iyi yol 
oldu unu,

• Stoksuz çal man n bütün problemleri ve 
her eyi gün yüzüne ç kard n ,

• Ambar yapmas  istendi inde, reddet-
ti ini,  6 ay sonra stoksuz çal may  ve 
önemli bina masraflar ndan tasarruf 
sa lad n ,

• Krizin f rsat n ta kendisi oldu unu, 
• KKÇ, Genchi Genbutsu, 5S, JIT, Jidako, 

7 Muda, Genba, TPM, 5 neden analizi-
nin önemli oldu unu,

•  güvenli inin ve kalitenin her eyden 
önemli oldu unu,

• TPS’in basit bir teknik olmad n  bir 
yönetim felsefesi oldu unu,

• deal hali sürekli dü ünüp oraya do ru 
sürekli iyile tirme yap lmas n , 

• S k s k engeller, sorunlar ile kar la ld -
n , bunlar n kald r lmas  gerekti ini,

• Ve üretim sahas  kadar sorunu bol olan 
bir yer olmad n , onu zevkli k lan n da 
bu oldu unu

belirtti. 
Hep mant ks z i ler yapt n  dü ünmenin 

hatalar n ortaya ç kmas n  sa lad n , bir i yerin-
de problem olmamas n n problemin ta kendisi 
oldu unu, çok söz ve tart madansa “1” adet 
eylemin daha iyi oldu unu da belirtti. Yama-
zaki, Türk çal anlar ile gönülden gönüle ili ki 
kurdu unu, çal t  bir önceki uluslararas  fir-
man n dünyadaki fabrikalar nda bir y lda ortaya 
ç kan 1648 kalite çemberi aras nda, Türkiye’de 
bulunan ve panelist liderli indeki fabrikada 
olu an kalite çember ekibinin 1. oldu unu hakl  
bir gurur içinde belirtti. Yeni i yerinde de “basit, 
h zl  ve güçlükler kar s nda asla pes etmeyen bir 
irket olu turmay  gönlüme koydum” diyerek 

i e gönül konulmas n  gerektirdi ini panelistlere 
gerçekte duyurdu. 

Daha önce genel müdür olarak çal t  fabri-
kadaki ofis ortam na gelince; Ohno San n foto -
raf  Yamazaki’nin “çal ma masas n n” yan nda. 
“Çal ma masas ” aç k ofiste bütün departman 
masalar n n kar s nda, ayn  odada ve ayn  
büyüklükte yer al yor. Ofiste bütün çal anlar 
bir arada ve di er ekiplerle iç içe oturuyorlar; 
ileti imsizlik sorunu ya anm yor. Görsel yöne-
tim metotlar ndan oobeyaya örnek olu turan, 
aç k ofisin bu tarzda yerle imi kulaktan kula a 
yay lan kirlenmi  bilgileri de ortadan kald r yor. 

Çal ma arkada lar  ile yüz yüze olundu u için 
ço u konuda h zl ca karar verilip, ilerlenebiliyor. 
Vay can na, yönetimde varyasyonu nas l da 
azalt p, patronun çuval n  $’la doldurman n 
yolunu bulmu lar; bu ke fimi Chen’e mutlaka 
duyurmal y m! 

“Yöneticiler, istatistikçiler masalar n z n arkas n-
dan kalk n” – Dr. Deming

yerinde problem olmamas n n problemin ta 
kendisi oldu u da ne demek! Sorun ç kt nda, 
i çinin de, ba ndakinin de anas ndan emdi i 
sütü burnundan getirmekle vazifeliyim! Köhne-
mi  kafamla fabrikamda, birkaç sekreterli odaya 
aç lan kap l  salon salomanjede tahta kurulmu-
um! Çal anlar m  korkutup gol atamaz duruma 

getirenin, i  kazalar n n vesairenin sorumlusu 
kim? A a da ne dönüyor hiç haberim yok, bir 
eyleri gizlediklerini de biliyorum, hiç güvenim 

yok keratalara! 
lgili olan çal anlar m n da i lerimden yar m 

yamalak haberi var. Dr. Toyoda stotükoya, 
prestije ald rmadan genel müdürünü bu ekilde 
oturtmaya devam ediyorsa, genel müdür sorun 
ç kt nda masas n n önüne sorunu ç karan  
ça rmak yerine, sorunun sahibi olarak, sorunun 
oldu u yere, gembaya ko uyorsa, bu i te bir 
hay r var demek ki! O lum Hakk , akl n  ba na 
topla, böyle gidersen, i lerin de öyle böyle gider, 
günün birinde de gümlersin! yi gitti ini zanne-
dersen de çok yan lm  olursun, inanm yorsan, 
sab rl  ol, bekle! Neyse ki, “Köhnemi  dü ün-
celerini kafandan at, yenileri dolmaya ba lar” 
diyen gurum Tsuda Chen yepyeni dü üncelerle 
kafam  doldurmaya ba lad ! 

TPS’in basit bir teknik olmad  bir yönetim 
felsefesi, hayat felsefesi ve yönetim yakla m  
oldu u, kurum kültürü in a edilmesi gerek-
ti i gerçekleri ile Chen’in anlatt klar  t pa t p 
uyu uyor. Dr. Toyoda’n n görü leri ile birlikte 
Yamazaki’nin sözlerini, tutum ve tavr n  har-
manlad mda; alçakgönüllü Dr. Toyoda’n n 
üzerimde b rakt  etki daha da katmerle ti! 

R dvan VERCAN

rvercan@
hotm

ail.com

Dr. Toyoda’n n üzerimde
b rakt  etki daha da katmerle ti!
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KOB  Zirvesi’nin 8’incisi Mart ay nda stanbul’da ya-
p ld . KOSGEB, stanbul Ticaret Odas , TOSYÖV ve 
TOBB taraf ndan düzenlenen zirvenin bu y lki ana 

temas , “Küresel Dönü ümde Giri imci Ve KOB ’lerin Risk 
Ve F rsatlar ” idi. Destek ve te vikler, rekabet gücünü art r c  
uygulamalar, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun KOB ’lere 
etkileri, KOB ’lerde dönü üm ve inovasyon gibi konular 
de erli konu mac larca ele al n rken, bölgemiz ad na OS-
T M Yat r m Proje Koordinatörü A. Çörtü de, “KOB ’lerin 
Rekabet Gücünü Art r c  Uygulamalar” temas na uygun bir 
sunum yapt .

TOSYÖV Ba kan  Yalç n Sönmez konu mas nda KO-
B ’lerin hem ihtiyatl  hem de çabuk olmalar  gerekti ini 
vurgularken, Türkiye’nin 2023 hedefinin KOB ’leri dönü -
türmeden yakalanamayaca n , yava layan dünyada h zl  
bir Türkiye’nin ancak KOB ’lerle mümkün olabilece ini ve 
KOB ’lerin kendilerini dönü türmesinin sadece KOB ’lerden 
beklenmemesi gerekti ini vurgulad . Sönmez, dünyan n 
en büyük 17. Ekonomisi olmam za kar n, kalk nm l kta 
61’inci, inovasyonda ise 67’inci s rada bulundu umuzu da 
hat rlatt .

Dünya Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Hakan Gülda , 
ekonomist yazar Deniz Gökçe, Prof. Dr. Deniz Ülke Ar bo-
an, Prof. Emre Alkin, Prof. Dr. Tamer Müftüo lu, DE K 

Ba kan  Rona Y rcal , Türkiye hracatç lar Meclisi Ba kan  
Mehmet Büyükek i gibi de erli ki iler de zirve oturumlar na 
renkli konu malar  ile katk  verdiler.

Prof. Emre Alkin, dünya’da art k ‘mü teri sadakati’ kalma-
d n , bunun KOB ’ler için hem avantaj, hem dezavantaj 
oldu unu belirterek, “KOB ’lerin kendilerine içeriden de il 
d ar dan bak p, “neden beni tercih etsinler, neden benim 
ürünümü als nlar” diye soru sormalar n ; ‘fark’ yaratmala-
r n  öneriyor ve ekliyor; “herkes devrim bekliyor; geceden 
sabaha uyan r m, her ey güzel olur. Ekonomi devrim de il, 
daha çok evrimdir. Üçüncü biny la ba larken yarat c l k, 
teknolojik at l m, Know-How vard . Yani de er yaratarak 
rekabet etmek. imdi çarp c , s rad , marifetli bir i  yap yor 
musunuz; bu önemli hale geldi.”

* * *
KOB  Zirvelerini ilkinden itibaren hep yak ndan izledik.

Geldi imiz noktada kat l m n uzmanlar, sivil toplum ve 
KOB  temsilcileri cenah nda iyile ti ini, ama siyasi partile-
rimizin, politikac lar m z n ve “siyaset üretenlerin” kat l m 
profilinin dü tü ünü görüyoruz. Ülkeyi yönetmeye talip 
olan siyasi partilerin ekonomiden, KOB ’lerden, sanayiden 
sorumlu birimleri daha etkin olup, ‘üretime dair’ fikirlerini 
geli tirmeleri beklenir.

Televizyonlar m zda bildi iniz gibi sosyal sorunlara ili kin 
mesajlar k sa filmlerle ‘Kamu Spotu’ diye yay nlan yor. 

Kamu ve siyaset odaklar n n ilgisini sanayicilere, KOB ’le-
re; üretime çekmek için biz de bir kamu spotu öneriyoruz. 
Bu spot’ta sanayi odas  ba kanlar , OSB ba kanlar , ba ar -
lar  ile tan nm  sanayici ve i adamlar m z rol alabilir.

öyle diyebilirler:

“Say n yöneticimiz, say n siyasetçimiz! Ülkenin kurtulu u 
üretimle olur. Üretim; istihdam, ihracat zenginlik ve refah 
demektir. Üretemeyen, ihracat yapamayan ülkelerin paras  
olmaz, paras  olmayanlar n huzuru olmaz. Üretemeyen, sa-
tamayan ülkenin borcu olur, cari aç  olur, i sizi olur. sizlik 
ve yoksulluk iç bar  bozar. Yönetimine talip oldu unuz 
ülkenin gelece ini giri imcilerimiz, üreticilerimiz, KOB ’leri-
miz, çal anlar m z, yat r mc lar m z, ihracatç lar m z belirler. 
Lütfen onlar  yak ndan tan y n, izleyin; sorunlar n  ve çözüm 
önerilerini dinleyin. Üretime ili kin bilginiz olsun, fikriniz 
olsun, öneriniz olsun…”

Böyle bir “kamu spotu” sizce de ihtiyaç de il mi?

Editörden

KOB  Zirvesi 
ve bir ‘Kamu 
Spotu’ önerisi

Kemal ÇEKÜÇKemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr Ekonomi Bakan  Zafer Ça -
layan, Te vik Sistemi’nin, 
1 Ocak 2012 tarihinden iti-

baren geçerli olaca n  bildirdi. 
Bakan Ça layan, TOBB Ba kan  
Rifat Hisarc kl o lu’nun ev sahip-
li inde gerçekle tirilen toplant da, 
Yeni Te vik Sistemi’ni oda ve borsa 
ba kanlar na anlatt . Ça layan, top-
lant da yapt  konu mada, Te vik 
Sistemi’nin geçerlili iyle ilgili çe it-
li sorular bulundu unu kaydederek, 
“Bu konuda, Say n Ba bakan m z ne 
ifade etmi lerse, o geçerli olacakt r. 
Te vik Sistemi, 1 Ocak 2012’den 
yani neredeyse 4 ay geriye gitmek 
suretiyle geçerli olacak” dedi.

Te vik sistemini 4 bacakl  yapt k-
lar n , 3 baca n bu sistemi ta mak-
ta zorland n  ifade eden Ça layan, 
yeni Te vik Sistemi’nin bölgesel 
te vik uygulamas , büyük ölçekli 
yat r mlar ve stratejik yat r mlar çer-
çevesinde gerçekle tirildi ini kay-
detti. Bakan Ça layan, yat r m, üre-
tim, istihdam ve ihracat dörtlüsünün 
bir bütün halinde sa lamas  gereken 
yat r mlar n yolunun aç lmas  gerek-
ti ine i aret ederek, Te vik Sistemi 
kapsam nda, KDV istisnas , gümrük 
vergisi mua  yeti, vergi indirimi, 
faiz deste i, yat r m deste i, i veren 
SSK primi deste inin bulundu unu 
söyledi.

Türkiye’nin en 
geri kalm  illeri-
ne, emek yo un 
sektörleri gönde-
rerek, istihdam 
sa lanmas n n 
amaçland n  
kaydeden Ça -
layan, “Amaç, 
insanlar n do -
du u yerden 
doyaca  bir sis-
temin haz rlan-
mas ” dedi. Te -
vik Sistemi’nin, 
bir çok yenili i 
getirdi ini be-
lirten Ça layan, 
KOB  tan m nda 
önemli makas 
de i ikli i ya-
p ld n  ve “AB 
Tan ml  KOB  
Sistemi”nin geti-
rildi ini söyledi. 
Bakan Ça layan, 
“AB Tan ml  
KOB  Sistemi ile en önemli etkiyi 
demir çelik sektörü ya ayacak. De-
mir çelik sektörü ba ta olmak üzere, 
te vik sistemine giremeyen birçok 
sektör bu kapsamda kendi yerini 
alacak” diye konu tu.

Mevcut KOB  tan m nda, “250 ki-

iden az olacak, y ll k net sat  has -
lat  11 milyon avro olacak” art n n 
bulundu unu hat rlatan Ça layan, 
yeni düzenlemeyle 250 ki inin ay-
nen korundu unu, bilanço, net sat  
has lat  ile beraber mevcut sistemin 
4 kat daha büyütüldü ünü kaydetti.

OST M Yönetimi organize 
sanayideki KOB ’lerin re-
kabetçi yap lar n  destek-

lemek üzere ba latt  kümelenme 
kapsam nda ana tedarikçi  rma zi-
yaretlerini sürdürüyor. Mart ay n-
da Roketsan’a giderek i  imkanlar  
ara t ran Ostim Savunma ve Havac -
l k Kümesi (OSSA) heyeti bu ay da 
Türkiye’nin en büyük otomotiv ve 
savunma ana sanayi  rmalar ndan 
Koç Grubu’ndan OTOKAR’  ziyaret 
etti.

OST M heyetinde Savunma Sa-
nayi malatç lar Derne i (SASAD) 
Genel Sekreter Yard mc s  Y lmaz 
Küçükseyhan, OSSA Kümelenme 
Koordinatörü Hilâl Ünal ve yakla k 
30 Ostimli sanayici yer ald . Sakarya 
ili tesislerinde OTOKAR Sat nalma 
Müdürü Zafer Do ruyol taraf ndan 
kar lanan savunma sanayicileri he-
yetine OTOKAR’ n sivil imalât ve 
savunma sanayine yönelik projeleri 
ve faaliyetleri hakk nda bilgiler ve-
rildi. 

OTOKAR’ n Z rhl  Araçlar, Ar-Ge 
Ve üretim test çal malar na ili kin 
atölyelerine düzenlenen gezi sonras  

devam eden payla m konferans n-
da, OTOKAR Tank Sanayile me 
Grubu uzmanlar , ‘Altay Tank Pro-
jesi’ ba ta olmak üzere z rhl  araç 
imalat  ve proje süreçlerine ili kin 
sunum yapt lar.    

OTOKAR Sat nalma Müdürü 
Zafer Do ruyol  rmalara yönelik 
verdi i konferansta, alt yüklenici-
lerden ba ta h zl  teklif verebilme, 
üretim yapabilme, esnek üretim ve 
maliyet etkin çal abilme gibi te-

mel özellikler arad klar n  söyledi. 
Do ruyol, “Biz üretim sürecimizde 
ihtiyaç duydu umuz alanlarda önce 
yerli üretim olup olmad na bak -
yoruz. Bu anlamda Savunma Sa-
nayii Müste arl ’n n KOB ’lerin 
desteklenmesi için ana sanayicilere 
getirdi i kaidelere uyuyoruz. Ancak 
yerli üretimin olmad  ya da yeter-
siz oldu u alanlarda ise ülke d n-
dan tedarik yap yoruz” dedi.

KOB ’ye AB tan m

Ostim’den OTOKAR’a i  ziyareti

 Ekonomi Bakan  Ça layan; “Te vik Sistemi, 1 Ocak 2012 den 
itibaren geçerli olacak, sistemle, AB Tan ml  KOB  Sistemi’ni 

getiriyoruz” dedi.

Ekonomi BakanEkonomi Bakan
Zafer ÇA LAYANZafer ÇA LAYAN
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Ankara’da bulunan; Ankara Üniver-
sitesi TGB, ASO Teknopark, Bil-
kent Cyberpark, Gazi Teknopark, 

Hacettepe Teknokent ve ODTÜ-Teknokent 
aras nda i birli i protokolü imzalad .

mza töreni, Ankara Valisi ve Ankara 
Kalk nma Ajans  Yönetim Kurulu Ba kan  
Alaaddin Yüksel’in kat l m yla yap ld .

birli i protokolü ile son y llarda önemli 
Ar-Ge çal malar  gerçekle tirerek birçok 
ba ar ya imza atan Ba kent teknokentleri-
nin, ulusal ve uluslararas  platformlarda or-
tak hareket etmesi ve teknokentlerin potan-
siyelin tan t lmas , üstünlüklerinin ortaya 
ç kar larak olu acak i birli inin Ankara’n n 
marka de erini artt rmas  bekleniyor. Pro-
tokol ile ayr ca teknokentlerin birçok ko-
nuda i birli ine gitmesi ve bölgeye yönelik 
yerli ve yabanc  yat r mlar n artt r lmas  
hede  eniyor.

Vali Yüksel imza töreninde yapt  ko-
nu mas nda, protokolle Ba kent’teki tek-
nokentlerin i birli i içinde çal mas , ulusal 
ve uluslararas  platformda ortak hareket 
etmesinin hede  endi ini belirtti. Bu yolun, 
Ankara’n n bili im vadisi hayalinin de ba -
lang c  oldu unu dile getiren Yüksel, kentin 
bu hayali uygulayacak potansiyeli bulundu-
unu vurgulad . Yüksel, bundan sonra yeni 

bir yol haritas n n haz rlanaca n  belirte-
rek, bu haritan n kendilerini Ankara Bili im 
Vadisine götürece ini söyledi.

birli ine kurumsal 
kimlik kazand r lacak

Ba kent’teki teknokentleri temsilen ko-
nu ma yapan ODTÜ Teknokent Genel 
Müdürü Mustafa hsan K z lta , i birli inin 
temeli ve hede  eri hakk nda bilgi verdi. 
Teknoparklar n, teknoloji odakl  küme-
lenmeler oldu unu ifade eden K z lta , ül-
kenin teknolojik düzeyinin yükselmesi ve 
teknolojik ürünlerin ihracat n n artmas nda 
önemli rol oynad n  anlatt .

K z lta , Teknoloji Geli tirme Bölgele-
ri Yasas ’n n 2001’de yürürlü e girdi ini 
ve 2012 ba  itibariyle ülkede 32’si aktif 
45 teknopark bulundu unu belirtti. Ba -
kent’teki alt  teknopark n da be inin u 
anda faal oldu unu, ASO Teknopark’ n 
kurulu  sürecinin devam etti ini belirten 
K z lta , olu turduklar  i birli i hede  erini 
öyle s ralad :

“ birli i ve koordinasyonu artt rmak; i -
birli ine kal c  bir kurumsal kimlik kazan-
d rmak; teknokentler aras  i birli ini peki -
tirecek bir yöneti im modelinin geli tirmek 
ve bu modelle Türkiye’deki di er bölgesel 
kümelenmelere örnek te kil etmek; tekno-
park payda lar n n ihtiyaçlar na yönelik 
bir yol haritas  ç karmak; bölgeye daha 
fazla yerli ve yabanc  yat r mc  çekmek, 
Ankara’n n teknolojinin ba kenti olmas  
konusundaki marka de erini artt rmak.”

 Ankara’da bulunan 6 teknokentin yapt  
i birli iyle bölgeye daha fazla yerli ve yabanc  

yat r mc n n çekilmesi hede  eniyor.

Ankara
teknokentleri

i birli ine gidiyor

iirler ;  olaylar n  ve  dü üncele-
rin,  W NZ P dosyalar d r. Yani 
s k t r lm , özetlenmi  eklidir.

iirler; Bilgi, uyar , yak nma, tenkid, 
duygusall k, üzüntü, sevinç, hiciv, 
ileti im ve  empati gibi özellikler ta r.  
Verilmesi gereken mesaj  en etkili ve 
en k sa yoldan okuyucusuna ula t r r.  
Kolay  ezberlenir,  her  zaman  hat rla-
n r ve kolay kolay  unutulmazlar. iir, 
bir ilham i idir, içten gelerek  ve  ko-
nuyla özde le tirilerek yaz l r.  K sacas  
iir hayat n anlam d r.
Sa l m za olumsuz etki eden sigara 

konusunda yazd m serbest tür iirimi 
sizlerle payla mak istiyorum. Sayg la-
r mla.

Sigara
   

Tütün ka t ve ate ,
Oldu sana sigara.
Çek derinden bir nefes,
Üfle gitsin havaya.

Kimi dertten içiyor,
Kimi zevkten içiyor.
çen fark nda de il,

Sa l k elden gidiyor.

Ana rahmindeki çocu a,
Kundaktaki yavrulara.
Bulundu u her mekana,
Zarar verir sigara.

Yaln z içene de il,
Herkese zarar verir.
çindeki zehirler,

Say l r gibi de il.

Duman  ve kokusu,
Çevreyi rahats z eder.
zmariti ba  belas ,

Ormanlar  kül eder.

Gece gündüz öksürük,
Çe it çe it hastal k.
Kalmaz a z n n tad ,
Hastaneler olur mekan .

flas eder ci erler,
T kan r tüm damarlar.
Nefes almak zorla nca,
Makinaya ba larlar.

Harama yak n mekruhtur,
Din de, sigaran n yeri.
nsanl n dü man d r,

Bu böyle bilinmeli.

Paketinin üzerinde,
Sigara öldürür yazar.
Sormak gerekmez mi içenlere,
De il misiniz okur yazar.

Sigaray  icat eden,
Hem aptal, hem zalim imi .
Yaln z kendisini de il,
Tüm dünyay  mahvetmi .

Y lda be  milyon ki i,
Sigaradan ölüyor.
Gözü kör olmu  dünyan n,
Bu vah eti görmüyor.

Bir ey içen kimselere, 
Afiyet olsun denir,
Sigara içenlere,
Siz söyleyin ne denir.

Yedi ubat dünyada,
Sigaray  b rakma günü.
B rakmaya karar verirsen,
Yedi ubat say bu günü.

B rakmakta zorlan rsan z,
Yüzyetmi bir numaray  aray n.
nsan iradesi her eyi yener,

Sak n ümitsizli e kap lmay n. 

Gelin el ele verelim,
Sava  ilan edelim.
Tek celsede karar verip,
Sigaray  idam edelim.

Bir defa b rakt n m ,
Sözünde duracaks n.
Tekrar içmeye ba larsan,
Aynaya nas l bakacaks n.

Ke ke tütün ekilmese,
Hiç sigara yap lmasa.
Kimse sigara içmese,
Tüm insanl k kurtulurdu.

Rahmetli de çok içerdi,
Elinden sigara dü mezdi.
Çok ta hayalleri vard ,
Ama ömrü yetmedi.

Zararlar n  bile bile,
Hala sigara içiyorsun.
Söylemene hiç gerek yok,
Resmen intihar ediyorsun.

Bunlara inanmad ysan e er,
Kolu baca  kesilenlere bak.
Kendine büyük bir iyilik yap,
Gel, hemen imdi S GARAYI BIRAK.

Behzat ZEYDAN

Behzat ZEYDAN

info@
dizaynm

akina.com
.tr

iirlerin Dili

Çorum Organize Sanayi Bölge Mü-
dürlü ü taraf ndan Hacettepe Üni-
versitesinin teknik, Orta Karadeniz 

Kalk nma Ajans ’n n mali deste iyle haz r-
lanan Çorum Teknoloji Geli tirme Bölge-
si ba vurusu Bakanlar Kurulu taraf ndan 
onaylanarak Resmi Gazete’de yay mland . 
Bakanlar Kurulu, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanl ’n n talebi do rultusunda 
Yüzüncü Y l Üniversitesi Teknoloji Geli -
tirme Bölgesi ile Çorum Teknoloji Geli -
tirmesi Bölgesi’nin s n r ve koordinatlar n  

belirledi. Buna göre yakla k 219 bin met-
rekarelik alanl  Yüzüncü Y l Üniversitesi 
Teknoloji Geli tirme Bölgesi ile iki farkl  
alandan olu an toplam 48 bin metrekarelik 
alanl  Çorum Teknoloji Geli tirmesi Böl-
gesi onayland . Çorum Teknokent sayesin-
de, üniversite-sanayi i birli inin geli erek 
uluslararas  rekabet gücünün artmas , ürün-
de ve üretim yöntemlerinde yeniliklerin 
geli mesi, ürün kalitesinin ve standard n n 
yükselmesi, ara t rmac  ve vas   ki ilere i  
imkânlar n n yarat lmas  hede  eniyor.

Söke’nin y llardan beri hayali olan 
ve bir türlü gerçekle meyen Orga-
nize Sanayi Bölgesi hayali nihayet 

gerçe e dönü üyor. n aat çal malar n n 
ba lad  OSB’ye her geçen gün ilgi art -
yor. Söke OSB Yönetim Kurulu Ba kan  
Dr. Levent Candal, iki y l öncesine kadar 
hakl  olarak dile getirilen olumsuz görü -
lerin bugünkü faaliyetlerle de i ti ini söy-
ledi. Levent Candal , “ imdi OSB’mizde 

ya anan hareketlili i bizzat gelip görenler, 
çal malar  gördükten sonra dü üncelerinin 
tamamen de i tiriyor. OSB’miz sanayici-
nin yat r m yap labilece i en gözde yerler-
den birisi olarak de erlendirilmeye ba lan-
d . Bu mertebeye gelmemizde eme i geçen 
herkese te ekkürlerimizi sunarak, önümüz-
deki günlerde çok daha önemli mesafeler 
kaydedilece ini imdiden müjdeliyoruz” 
diye konu tu.

Çorum Teknokent onayland Söke’nin OSB hayali
gerçe e dönü üyor 
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Türk Patent Enstitüsü taraf ndan 
Ankara’da medikal sektöründe fa-
aliyet gösteren KOB ’lere yöne-

lik olarak geli tirilen Hezarfen Medikal 
Ankara Projesi, Türk Patent Enstitüsünde 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan  Nihat 
Ergün’ün de kat l m yla gerçekle tirilen 
aç l  etkinli iyle ba lad . Türk Patent Ens-
titüsü taraf ndan Ankara’da medikal cihaz 
ve alet üretimi konusunda faaliyet gösteren 
i letmelerin inovasyon ve Ar-Ge yönetimi 
kapasitelerini geli tirmek, s nai mülkiyet 
haklar  kullan mlar n  artt rmak ve i letme-
leri ulusal ve uluslararas  alanda tan tmak 
amac yla geli tirilen Hezarfen Medikal An-
kara Projesi, Ankara Kalk nma Ajans  tara-
f ndan Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek 
Program  kapsam nda destekleniyor. Pro-
jenin tan t m n n yap ld  aç l  etkinli i 
kapsam nda ayr ca “Medikal Sektöründe 
Yenilikçilik” ba l yla da bir seminer dü-
zenlendi.

Törene, Bakan Ergün’ün yan  s ra, Kal-
k nma Bakanl  Müste ar  Kemal Made-
no lu, Ankara Sanayi Odas  (ASO) Ba -
kan  Nurettin Özdebir, TPE Ba kan  Prof. 
Dr. Habip Asan, Ankara Kalk nma Ajans  
Genel Sekreteri Doç. Dr. As m Balc  ve da-
vetliler kat ld . 

Bakan Nihat Ergün aç l  töreninde yap-
t  konu mada, yerli patent ba vurular n n 
bir önceki y la göre yüzde 26 oran nda ar-
t n  belirterek, yerli marka ba vurular n n 
yüzde 41 oran nda art  gösterdi ini söyle-
di. Ergün, “2011 y l  sonu itibariyle Türki-

ye 118 bin marka ba vurusuyla, Avrupa’da 
en çok marka ba vurusunun yap ld  ülke 
konumuna gelmi ” dedi. Küresel marka-
lar olu turulmas  gerekti ini vurgulayan 
Ergün, bir de bunun ulusal düzeyde talep 
edilir hale getirilmesi gerekti ini anlatt . 
Ergün, ba lat lan projeyle KOB ’lerde ye-
nilikçilik kültürünü art rmay  ve üretilen 
yeniliklerin korunmas  ile geli tirilmesi-
ni amaçlad klar n  ifade etti. Ergün, “Biz 
Hezarfen projesinin önemli bir eylem ola-
rak, sanayi strateji bölgesinde yer almas n  
sa lam  olduk. Projeyi uygulad m z ilk 
günden itibaren sürekli revize ettik” diye 
konu tu. Ergün, ‘Hezarfen Medikal Anka-
ra Projesi’nin sektörel bazda, Ankara’daki 
medikal sektöründe faaliyet gösteren KO-
B ’lere uygulanmaya ba land n  belirtti.

KOB ’lerde Ar-Ge üretmenin zor oldu u-
nu ifade eden Bakan Ergün, “Hangi üniver-
sitenin daha çok patenti var, hangi üniversi-
tenin daha çok lisans  var ve üniversitenin 
akademik birimi var hangisindeki akade-
misyenler irket kurmu ? Bunlar  belirleye-
ce iz. Amac m z, üniversiteleri bu ekilde 
bir yar  içine sokmak ve Ar-Ge üretimini 
art rmak. Ayr ca, üniversiteler art k bundan 
böyle patent de verecek. Bu da üniversite-
lerimize ek bir gelir kayna  olacak.” diye 
konu tu.

Ankara Kalk nma Ajans  Genel Sekreteri 
Balc , ‘KOB ’lere yönelik Hezarfen Medi-
kal Ankara Projesi’nin Ankara Kalk nma 
Ajans  taraf ndan desteklendi ini ve Türk 
Patent Enstitüsü taraf ndan yürütüldü ünü 

söyledi. Medikal sektörünün Türkiye’de 
kritik bir sektör oldu unu belirten Balc , 
Ankara Kalk nma Ajans ’n n, medikal sek-
törde Ankara’y  daha ileri seviyeye ula -
t rma arzusunda oldu unu ve Ankara’y  
sa l k alan nda uluslararas  alanda daha 
rekabet edebilir bir Ba kent haline dönü -
türmeyi hede  ediklerini bildirdi. Cari aç k 
konusunda en temel sektörlerden birisinin 
sa l k teknolojileri sektörü oldu una dik-
kati çeken Balc , d a kar  ba ml l n 

azalt lmas  ve yerli üretimin artt r lmas n n 

kritik bir öneme sahip oldu unu söyledi.

ASO Ba kan  Özdebir ise, “Dünya’da re-

kabetin her geçen gün daha da sertle ti i bir 

ortamda  kri ve s naî mülkiyet haklar  son 

derece önemli hale gelmi tir. ASO olarak, 

bu konuya önem veriyor ve sanayicileri-

mizin bu konudaki fark ndal n  artt rmak 

için elimizden geleni yap yoruz” diye ko-

nu tu.

 Türk Patent Enstitüsü taraf ndan KOB ’lerin yenilikçilik 
kültürünü artt rmak ve KOB ’ler taraf ndan üretilen yeniliklerin 

korunmas n  sa lamak amac yla 2007 y l nda geli tirilen 
Hezarfen Projesi, bu y l Ankara’da medikal sektöründe faaliyet 

gösteren KOB ’lere yönelik uygulanacak.

Do u Marmara Kalk nma 

Ajans  (MARKA) Genel 

Sekreteri Erkan Ayan, Eko-

nomi Bakanl ’n n rekabetçili in ge-

li tirilmesi için 150 bin dolara kadar 

hibe destek verdi ini söyledi. Ayan, 

yapt  aç klamada, uluslararas  reka-

betçili in geli tirilmesinin desteklen-

mesi hakk nda tebli  ile birlikte Eko-

nomi Bakanl nca, yurtd  pazarlama 

ve al m heyeti programlar n n destek-

lenmesinin amac  ile  rmalar n ulusal 

ve uluslararas  düzeyde marka de eri-

nin olu turulmas   rmalar n bir bütün 

olarak hedef pazarda görünür ve bili-

nir k l nmas  ve bu yolla projeye dâhil 

olan  rmalar n belirlenmi  olan hedef 

pazarlarda ihracatlar n n ba lat l p, 

geli tirilmesi ile ilgili yap lacak pro-

jeler kapsam nda 10 adet al m heyeti 

program ba na 100 bin dolar, 5 adet 

yurt d  pazarlama faaliyeti program 

ba na 150 bin dolar desteklendi ini 

belirtti. 

Rekabetçili in
geli tirilmesine destek

Yeni ç kan te vik yasas  tek ba-
cakl . Bu nedenle topallayarak 
yürüyece i kanaatindeyim. Eko-

nomiler aktif ve pasif olmak üzere iki 
ayak üzerinde yürürler. Pasif taraf n 
k sa olmas  cari aç  i aret eder. Yeni 
te vik aç klamalar nda ekonominin 
aktifini güçlendirmek için son derece 
kararl  ad mlar at lmaya niyetli hükü-
met. Bunun için gerekli analitik ça-
l malar  yapm  ve ortaya bir vizyon 
koymu . Ancak bu yetmez. Ekonomi-
nin di er aya n n da güçlendirilmesi 
gerekir, yani pasif baca n n. Yap la-
cak yat r mlara kaynak nereden bu-
lunacak. Ekonomimiz zaten y llardan 
bu yana topal ördek halinde gidiyor. 
Ne zaman ko maya ba lasa tek aya  
k sa oldu u için yere çak l yor. H zla 
büyümeye çal t nda, ya da üst üste 
h zla büyüdü ünde yere çak lmas  da 
ayn  h zla olmakta. Bu nedenle eko-
nomimizin iki aya n  özellikle pasif 
aya n  güçlendirici te vikler ve alt 
yap  düzenlemeleri yapmal y z.

Ekonominin pasifi, ülkedeki tasar-
ruflard r. Aç klanan te vik paketinde 
ülkemizdeki tasarruflar  nas l art ra-
ca m z ülkeye nas l iç ve d  uzun 

vadeli ve dü ük maliyetli tasarruf 
çekece imizle ilgili herhangi bir plan 
bulunmamaktad r. Ülkemizde tasarruf-
lar n hem anatomisi hem de fizyolojisi 
bozuktur. Bu nedenle ülkemize gelen 
yabanc  tasarruflarda anatomik olarak 
bozuk fizyolojik olarak aksak nitelikte 
gelmektedir. Verilecek te viklerle iç ve 
d  tasarruflar n sürdürülebilir nitelikte 
olmas  sa lanmal d r.

Ülkemizde insan m z tasarruf etmek-
tedir. Tasarruf tüketimden k s lan gelir 
demektir. Do rudan tasarruflar ba l ca 
Türk Liras  ya da döviz mevduat  ya 
da alt n olarak yap lmaktad r. Dolayl  
tasarruflar olarak da insan m z borçla-
narak ev ve arsa almaktad r.

Ülkemizde halen 600 milyar Türk 

Liras , ‘TL olarak’ tutulan tasarruf 
bulunmaktad r. 200 milyar TL kar l  
da döviz tasarrufu bulunmaktad r. 
Son aç klanan verilere göre ise 200 ila 
250 milyar dolar alt n tasarrufu bulun-
maktad r. Keza insan m z n cebinde 
de yakla k 50 milyar para gezmekte-
dir. Tabloya bakt m zda 600 milyar 
anatomisi düzgün tasarruf var iken, 
anatomisi düzgün olmayan da (döviz, 
alt n ve emisyon) 610 milyar  bul-
maktad r. Anatominin düzelmesi için 
alt n tasarrufunun bankac l k siteminin 
içine çekilmesi, alt n ve döviz tasarruf-
lar n n TL’ye dönmesi gerekir. Ayr ca 
emisyonun da vadesiz ya da vadeli 
mevduat olarak bankac l k siteminin 
içine girmesi gerekir. Bunun için kartl  

ödemeler yayg nla t r lmal  ve te vik 
edilmeli.

Anatomisi bozuk olan tasarruflar n 
fizyolojisi de sakat olmaktad r. Faiz-
ler yükselmekte vadeler k salmakta 
ve hacim dü ük olmaktad r. Bu da 
ülkede yat r mlar n önünü t kamakta, 
cari aç k ve i sizli i do urmaktad r. Ve 
ülke ekonomisini sürekli birden fazla 
Demokles’in k l c  (=Cari aç k, enflas-
yon, faiz) alt nda b rakmaktad r. Ka-
mudan beklenen bireylerin, i  adam-
lar n n zaten bildi i ve inisiyatifinde 
olan alanlara te vik vermek de ildir. 
Kamunun görevi ad  üzerinde ancak 
kamusal olarak yap lacak yani kendi 
yetki ve sorumlulu unu kapsayan 
alanlarda te vik vermektir. Bu alan da 
ekonominin di er baca  olan tasarruf 
alan d r. Kamunun üzerine farz olma-
yan (aç lan te vik paketinin kapsam ) 
alanda durumdan vazife ç karmas  ve 
fakat üzerine farz olan (ekonominin 
pasif/tasarruf) k s mla ilgilenmemesi, 
korkar z ki bu te vik çal mas n  da 
bo a ç karacakt r. 

En k sa zamanda kamu üzerine farz 
olan k s mla ilgilenerek eksikli in gi-
derilmesini temenni ediyorum.

e  k ÇALI KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Te vikin di er 
baca  ne zaman?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan
Nihat ERGÜNNihat ERGÜN

Medikale Hezarfen Projesi
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Çal ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl   Tefti  Ankara Grup Ba -
kanl , ba kentteki OSB’lerde 

ba latt  ‘planl  tefti ’ program n n mart 
ay  bölümünü tamamlad . Ba kanl k yet-
kilileri, OST M OSB’de düzenledikleri 
toplant  ile ilk bölüm tefti lere ili kin ra-
porlar n  tefti  ettikleri  rma temsilcileri-
nin de haz r bulundu u toplant da de er-
lendirdiler.  

‘  Sa l  ve Güvenli i’ tan m n n i -
yerinde i in yürütülmesi s ras nda çe itli 
nedenlerden kaynaklanan sa l a zarar 
verebilecek ko ullardan korunmak amac  
ile yap lan sistemli ve bilimsel çal malar 
oldu unu belirten uzmanlar, amaçlar n n 
i  kazalar n  ve meslek hastal klar n  ön-
lemek oldu unu söylediler.  

Mart ay  tefti  sonuçlar na ili kin verilen 
bilgilere göre 76 i yerinde yap lan tefti te 
802 noksan n tespit edildi i, yap lan tef-
ti lerin kontrolünün ise Temmuz-A ustos 
aylar nda yap laca  bildirildi. Noksan 
tespit edilen i yerlerine cezai i lem yap -
lacak.

Uzmanlar en çok kar la lan noksan-
l klar ; makine koruyucular , kald rma 
araçlar , yang n kar  önlemleri, ki isel 
koruyucu donan mlar, gaz tüpleri gibi 
alanlarda oldu unu belirttiler. yeri dü-
zeni ile ilgili noksanl klar ise elektrik 
panosu, gürültü ve toz ölçümü, acil ç k  
kap lar , aç kta iletkenler, ayd nlatma, 
korkuluk ve havaland rma bölümlerinde 
tespit edildi.

 Tefti  Grup Ba kanl na ba l  uzman 
müfetti ler ayn  toplant da “  ekipman-
lar nda i  sa l  ve güvenli i”, “Kaynak 
tekni i i  sa l  ve güvenli i”, “  sa l  
ve güvenli i”, “Solvent-Çözücüler” gibi 
konular da bilgilendirme amaçl  sunumlar 
yapt lar

 sa l  ve güvenli i temel prensiple-
rinin çal an  korumak, üretim ve i letme 
güvenli ini sa lamak oldu unu belirten 
uzmanlar, i  kazas  ve meslek hastal kla-
r n n en aza indirilmesi için, güvenli bir 
i yeri, güvenli tesis, makine, alet, güvenli 

hammadde, malzeme; uygun i yeri or-
tam , uygun koruyucu malzeme, uygun 
personel seçimi, e itim, gözetim ve dene-
timin art oldu unu vurgulad lar. 

 Be  ad mda risk de erlendirmesi:

1. Ad m: Tehlikelerin belirlenmesi;

Birinci ad mda, i yerlerinizde çal anla-
ra, ürünlere ve i  ekipmanlar n za nelerin 
zarar verebilece ini belirlemeniz gerek-
mektedir.

2. Ad m: Tehlikelerin de erlendiril-
mesi;

Birinci ad mda olu turdu unuz tehlike-
ler listesine de erlendirilmesi ile hangileri 
için ne tür önlemler al naca n n ve han-
gileri için risk derecelendirmesi yap lmas  
gerekti ine karar verilir.

3.Ad m: Risklerin derecelendirilmesi;

kinci ad mda, risk derecelendirmesi 
yap lmas na karar verilen tehlikelerin her 
biri için ayr  ayr  risklerin a rl k oranlar  
hesaplan larak derecelendirme yap l r ve 
riskiler öncelik s ralamas n  tabi tutulur.

4.Ad m: Kontrol önlemlerinin uygu-
lanmas ;

kinci ve üçüncü ad mlarda al nmas na 
karar verilen önlemlerden hemen orta-
dan kald r labilecek tehlikeler için gerekli 
olanlar ve tekrar ortaya ç kmamalar  için 
uygun bir kontrol periyodu belirlenir. 
Belirli bir maliyet ve zaman gerektiren 
ve acil olmayan önlemler için uygulama 
plânlar  yap larak uygulamaya ba lan r.

5.Ad m: Denetim, izleme ve gözden 
geçirme; 

yerinde gerçekle tirilen risk yönetimi-
nin tüm a amalar  ve uygulanmas  düzenli 
olarak denetlenir, izlenir ve aksayan yön-
leri yeniden gözden geçirilir. 

OSB tefti leri
gözden geçirildi

stanbul taksileri özeldir. Trafi in ge-
nelde a r akt n  dü ündü ünüzde 
yolculuk boyunca s k k trafikte 

kader arkada n z olan taksici ile sohbet 
etmek birçok konuda size bir kütüphane 
gibi bilgi hizmeti sa lar. Ekonominin 
soka a yans malar n , piyasan n ne 
durumda oldu unu, siyasi söylemlerin 
etkilerini kolayca tart abilirsiniz takside. 
Biraz sohbet sonras  malum soru gelir 
akla. Nerelisin? Ya da memleket neresi? 
Çok sordum, çok ta soruldu bana bu 
soru. Kastamonulu, Giresunlu, Sivasl , 
Mu lu, Diyarbak rl , Gümü haneli, Ada-
nal  hayatlar üzerine çok naif sohbetler 
ç kt  bu ehir içi yolculuklardan.

Sadece taksi de il tabi ki bu soru-
nun akla gedi i yer. Genelde ileti im 
kurmada, ortak nokta yakalamada ilk 
akla gelen sorudur. Nerelisin? Çok da 
gezmi seniz, hemen sorunun cevab na 
göre ba lars n z kar n zdakine onun 
memleketi ile ilgili neler bildi inizi anlat-
maya. Etkileyicidir. Bizim gurbet ku u, 
bu memleket sevdal s  halimiz ilginçtir. 
Nerede doysak da, memleket ba kad r, 
bizi doyuramam  olsa da ona sitemimiz 
yoktur. Yeni memleketler görsek, orala-
ra yerle sek, oralarda ço alsak da, as l 
köken as l memleket ba kad r. Hiç gör-
meyenin bile nüfus kütü ünün üzerine 
in a etti i memleket ba l l  bir gurur 
kayna , ta nmas  gereken bir duygu 
olarak yerle mi tir ülkemiz insan n n 
yüre ine.

Daha iyi ya am ko ullar  arama ve bu 
nedenle yer de i tirme, sadece bize ait 
bir özellik de ildir. Her ne kadar her e-
yin eskiye göre kirlendi ini dü ünsek te, 
insanl k güzelliktir asl nda. Güzeli ara-
mak da insanl k.  Daha iyi ya am ko ul-
lar na sahip olma iste i, beklentisi gayet 
makuldür ve insan hakk d r.  Ama bu 
yer de i tirme her zaman arad n  bul-
ma anlam  ta m yor. Arama, arad n  
bulmay  sa lam yorsa hayal k r kl klar , 
çok daha büyük ve karma k sorunlar 
üretebiliyor. Birço umuzun memleket 
özlemi belki de bundan. So uk sular -
na, ba na bahçesine, elmas na, nar na 
yak lan türkülerin özü sorunsuz kayg s z 
bir ya am  memlekette dü lemekten ge-
liyor belki de. Arad n  bulamaman n, 
ke ke do du um yerde doyabilseydim 
demenin bir ba ka yolu bu.

Yeni te vik sistemi ile ilgili Bakan Zafer 
Ça layan’ n aç klamalar n  okurken 
insan m z n bu memleket sevdas na 
ba ka bir gözle bakt m. Özellikle yeni 
sistemin insanlara do du u yerde doya-

ca  bir sistemi sa lamay  amaçlad n  
vurgulam  Say n Bakan. Bu konuda 
bu güne kadar çok ey planland  asl n-
da. Geçmi te ç kan te viklerin amac  
da buydu. Bu kadar aç k vurgulanmasa 
da i  yaratacak istihdam sa layacak, 
memleket s n rlar  içerisinde bölgesel 
geli mi lik farklar n  en aza indirmeyi 
amaçlam t  te vik sistemleri ve uygula-
malar . Ama o farklar hâlâ çok belirgin 
devam ediyor. Eskilere göre bir de i im 
yok mu? Tabii ki var ama demek ki 
yeterince etkili olmad  yat r m çekeme-
di, doyuramad .

Tabii asl nda te vikler yat r mc  aç s n-
dan cazibe yaratmak anlam na geliyor. 
Ama giri imin ruhunda olan bir ey var 
ki onu da atlamamak gerek. Yat r m 
duygusall k de il rekabet edebilirlik 
üzerine in a edilir. Kimse zarar etmek 
için giri imde bulunmaz. Memleketini 
deli gibi sevse de iyi bir yat r mc n n 
hesab  kitab  kazanmak üzerine kurulu-
dur. Hatta en çok nas l kazan r m, ona 
bakar. Onun için yat r m  yapaca  yer 
ona kazand racak olan yer olacakt r. Bu 
yeni sistem bunu sa lar m ? Bu kez hep 
söylendi i gibi bekleyip görece iz de-
mek olmaz. Bence bu kez i e yaramas  
için daha çok gayret gösterilmeli, hem 
de top yekün. Nas l gösterilmeli? Yan 
dallarla yan faaliyetlerle desteklenmeli. 
Bunlar neler mi? Öncelikle yerelli in 
önemi vurgulanmal . Yerelli in dü ün-
sel aç dan önemini kavratacak faaliyet-
ler yap lmal . lk akla gelen Kalk nma 
Ajanslar n n bu alanda çal abilece i. 
Bu te viklerle yerelde yeni giri imcilerin 
yeni i  alanlar n n önü aç laca  tasar-
lanmal . Yani asl nda inovasyona dayal  
yerel de erler yaratma, katma de er 
yaratan ürün ve hizmet üretme, satma 
ve pazarlama olanaklar n n bu te vik 
sistemi ile desteklenece i vurgulanmal . 

Giri imcilere, KOB ’lere sa lanan tüm 
destekler yan nda i te imdi bir de yeni 
te vik sisteminin getirdi i ayr cal klar, 
hepsi birden ful bir paket olarak yat -
r mc n n önüne sunuluyormu  gibi bak-
mak gerekiyor. Tabii ba ka i ler de var. 
Bunlar  da konu mak gerek. Bir sonraki 
yaz m yerel de er yaratma üzerine ola-
cak. O zamana kadar henüz aç klanm  
olan bu yeni te vik sistemi de daha 
anla l r hale gelmi  olur. Yazarken yine 
akla dü tü memleket, do du un yer mi 
doydu un yer mi? Her yerde doymak 
ve her nerede olursak mutlu ve memle-
ket sevdas  ile ya amak güzel. 

Güzellikleri payla mak da…

Cüneyt ÖRKMEZ

Nerelisin?
Te vikli misin?

cuneytorkm
ez@

tosyov.org.tr
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Ankara’da faaliyet gösteren medi-
kal sanayi sektörü üreticilerinin bir 
araya geldikleri OST M Medikal 

Sanayi Kümelenmesi, medikal sektörden 
ürün alan kurumlar n kulland  malzemele-
rin yerlile tirilmesi ad na önemli çal malara 
imza at yor. 

Yerli üreticinin desteklenmesi ad na sek-
törün önemli sat n al c  kurumlar yla gö-
rü meler yapan küme üyesi  rmalar Adli 
T p Kurumu Ankara Grup Ba kanl ’nda 
Grup Ba kan  Uz. Dr. Mustafa Karapir-
li ile bir araya geldi. Toplant da Adli T p 
Kurumu’nun genel i leyi i ve birimlerin kul-
land  medikal ürünler hakk nda bilgi alan 
küme  rmalar , ihtiyaç sahibi olarak kuru-
mun ürünlerini yerlile tirmeye karar verme-
sini örnek al nmas  gereken bir karar olarak 
nitelendirdiler. Her nitelikteki ürünü üretme 
kapasitesine sahip olduklar n  vurgulayan 
 rma temsilcileri, kamu kurumlar n n yerli 

ürün kullan m nda istekli ve kararl  olmala-
r n n önem ta d n  söylediler.

Adli T p Kurumu Ankara Grup Ba kan  
Karapirli ise sektördeki d a ba ml l n 

%100’e yak n oldu unu ve bunun asl nda 
sadece bizim de il tüm dünyan n ba m-
l l  oldu unu vurgulad . “Tüm dünya 
belirli  rmalara angaje olmu  durumda” 
diyen Karapirli, “Çe itlili i artt rabilirsek, 
bu konudaki ba ml l  da k rabiliriz” 
diye konu tu. 

Yerli ürün geli tirme sürecinin o ürünleri 
kullanacak ki ilerin görü leri al narak yü-
rütülmesi gerekti ini de belirten Karapirli, 
“Örne in kulland m z otopsi masalar n n 
ergonomisi bizim için çok önemli, her gün 
masan n ba nda 8 saatimizi geçiriyoruz. 
Sa a sola dönebilmesi, yüksekli inin ayar-
lanabilmesi vb. gibi birçok eksikleri var. O 
masan n ergonomisi olu turulurken bizim 
gibi kullan c lar n önerileri ve görü leri de 
göz önüne al nmal ” dedi.

“Ayn  masan n etraf na 
oturmam z laz m”

Adli T p Kurumunun imdiye kadar 
Türkiye’nin içe kapal  kurumlar ndan biri 
oldu unu ve sadece otopsi yapan bir kurum 

olarak bilindiklerini söyleyen Karapirli, u 
anda bu alg n n de i mesi için çal malar 
yap ld n  vurgulad . 

“Biz sizlerle tan t ktan sonra gördük ki, 
Adli T p Kurumu’nun kulland  her ürün 
OST M ve benzeri sanayi alanlar nda üre-
tilebilir” diyen Karapirli unlar  söyledi: 
“Bizim tek sorunumuz bu güne kadar ayn  
masan n etraf nda bulu amamak. Nedenini 
bilmiyoruz. Ba kan m z ve hocalar m zla 
u karara vard k; biz sanayiciyle ve tekno-

kentlerle ayn  masan n etraf na otural m ve 
Türkiye’ye bir eyler kazand ral m. Biz de 
kazanal m, Türkiye de kazans n.” 

“E itimlerimizi yerli 
ürünlerle yapmak istiyoruz”

Ürünlerin sadece Türkiye’nin ihtiyaçlar  

olmad n  da söyleyen Karapirli öyle de-
vam etti: 

“Türkiye u anda Orta Asya’da, 
Balkanlar’da, Orta Do u’da, Avrupa’n n 
bir k sm nda ve Uzak Do u’ya kadar olan 
bölgede çok etkin bir rol üstlenmi  durum-
da. Biz bu bölgelerdeki tüm adli bilimcilerin 
e itimleriyle ilgili büyük bir merkez yap yo-
ruz. Bu e itim alanlar nda bizim üretti imiz, 
ülkemize ait ekipmanlarla e itim vermek 
istiyoruz ki, o ki iler bölgelerine gittikle-
rinde bu ekipmanlara al m  olsun ve bu 
ekipmanlar  kullanma ihtiyac  hissetsinler. 
O nedenle de medikal sektörün yerli üretici-
leri ile olan i birli imizi artt rmak istiyoruz. 
Hevesli ve gayretliyiz; sizlerden de ayn  gay-
reti bekliyoruz. Kafam zda olu turdu umuz 
birlikte ba araca z.”

Adli T p da ‘yerli ürün’ istiyor
 OST M’li Medikal üreticileri, kamuda yerli ürün oran n n 

artt r lmas  çal malar  kapsam nda Adli T p Kurumu’nu 
ziyaret etti.  Kurumda yap lan toplant da konu an Adli 

T p Kurumu Ankara Grup Ba kan  Mustafa Karapirli, 
“Kulland m z ürünlerin hiçbiri Türkiye’de yap lamayacak 

ürünler de il. Sorunumuz yerli üretici ile masaya 
oturamamakt . imdi bu sorunu sizinle çözüyoruz” dedi.
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OST M Yönetim Kurulu Ba kan  
Orhan Ayd n, Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Mithat Ertu , Ostim 

Vakf  Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. 
Sedat Çelikdo an, Çankaya Üniversitesi 
Rektörü Prof. DR. Ziya Güvenç, Çankaya 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deka-
n  Prof. Dr. Levent Kandiller’den olu an 
heyetle stanbul ve Bursa’da düzenlenen 
çe itli etkinliklere kat ld lar. 

Ostim heyeti birinci gün Koç 
Üniversitesi’nde düzenlenen Manufuture-
TR Teknoloji Platformu toplant s na 
kat ld . Koç Üniversitdesi Mühendislik 
Fakültesi Oditoryumundaki platform ça-
l mas nda Ostim ODAGEM A.  Pro-
je Koordinatörü Prof. DR. Engin K l ç 
Manufuture-TR Platformunu tan tan bir 
sunum yapt . Platformda Koç Üniversitesi 
Makine Mühendisli i Bölümü, TÜB TAK 
UME, At l m Üniversitesi Mükemmeliyet 
Merkezi de yer al yor. 

Prof. K l ç, Avrupa Birli i manufutu-

re teknoloji platformunun vizyonunun 
Türkiye’ye uygunlu unu vurgulayarak bu 
vizyonunun benimsenmi  olmas  gerekti-

ini ifade etti. Bu yap n n bölgesel, ulusal 
ve uluslar aras  tüm üretim ve teknoloji 
platformlar  için bir emsiye yap s  oldu-

unu anlatarak, platformun misyonunun 
bilgiye dayal  ekonomi, yüksek katma 
de erli ürün, Ar-Ge’ye dayal  bir strateji 
geli tirmek, amaçlar n n ise imalat sana-
yisinde rekabetçilik, imalat teknolojilerin-
de liderlik, eko verimli ürünler ve imalat, 
kültürel etik ve sosyal de erlerin yan s ra 
ürün ve proseslerde liderlik oldu unu be-
lirtti. ODAGEM yürütücülü ünde SAN-
TEZ program  kapsam nda desteklenen 
Sanal Fabrika projesinin OST M için ne 
kadar önemli oldu unu, ülkemizdeki ben-
zeri di er sanayi bölgeleri için bir örnek 
olu turaca n  belirtti.

Ostim çal ma grubu daha sonra stanbul 
Teknik Üniversitesi Teknokent’i ve tekno-
kent taraf ndan teknoloji deste i verilen 

bir i yerinde incelemeler yapt lar. 
Heyet ikinci gün Adli T p Kurumu Ba -

kanl n  ziyaret etti. Adli T p Kurumunda 
düzenlenen toplant ya kurumun ba kan ve 
ba kan yard mc lar  ile OST M Medikal 
Küme Koordinatörü O uz Ünal ve medi-
kal kümeden baz   rmalar kat ld . Toplan-
t da Ankara Grup Ba kanl  ziyareti çer-
çevesinde Adli T p Kurumu Ba kanl n n 
ihtiyaçlar n n yerlile tirilmesine yönelik 
neler yap labilece i de erlendirildi. 

Ostim heyeti daha sonra Gülhane Park  
içinde bulunan Bilim Müzesini ziyaret ede-
rek müze müdürü Ömer Severo lu’ndan 
müzede bulunan eserler hakk nda bilgiler 
ald lar. 

Ostim’den Bursa’ya 
küme sunumu

Savunma Sanayi malatç lar  Derne i 
(SASAD) ile Bursa Sanayici ve adamla-
r  Derne i (BUS AD) organizatörlü ünde 
Bursa Valili i ve Savunma Sanayi Müste-
arl  koordinatörlü ünde savunma sana-

yi bulu mas  yap ld .
Bursa’daki bulu mada 100’ü a k n ir-

ketten, 300 ki i savunma sanayi alan nda 
gerçekle tirilecek i birli i konusunda gö-
rü meler yapt . Toplant ya Bursa d ndan 
Aselsan, Havelsan. MKEK, Metas, OSSA, 
Ostim, Otokar, Roketsan, Sesad, SSM, 
TA /TE  gibi savunma sanayinin lider ku-
rulu lar  ile TÜB TAK da kat ld .

Bursa’n n savunma sanayine yönelik 
i  yetene ini ara t rmak ve de erlendir-
mek amac yla düzenlenen toplant n n ilk 

bölümünde Bursa Valisi ahabettin Har-

put, Savunma Sanayi Müste ar  Murat 

Bayar, BUS AD Ba kan  Oya Co kunöz 

Bursa’n n savunma sanayi konusundaki 

öngörülerini dile getiren konu malar yap-

t lar. Toplant n n ö leden sonraki bölü-

münde ise Ostim Savunma ve Havac l k 

Kümelenmesi Koordinatörü Hilal Ünal 

küme sunumu yap . Ayn  bölümde söz ve-

rilen Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Ziya Burhanettin Güvenç ise yapt  

konu mada baz  kümelerin co ra   alanlar-

la s n rlanamayaca n  bu kümelerin ulusal 

düzeyde olu mas  gerekti ini vurgulad . 

Güvenç ayr ca yeni ça n nonoteknoloji 

ça  oldu unu ve kümelerin bu teknolojiyi 

yakalamas  gerekti ini hat rlatt . Güvenç 

üniversitelere de ça r da bulunarak, “Eli-

nizdeki bilgiye muhtaç olanlar var. Bilgiyi 

ihtiyaç duyanlarla; yani KOB ’lerle, sana-

yicilerle, üreticilerle payla n ki i e yara-

s n” dedi. 

Savunma Sanayi Müste ar  Murad Ba-

yar, Çankaya Üniversitesi Rektörü Ziya 

Burhanettin Güvenç, Bursa Belediye Ba -

kan  Recep Altepe, OST M Yönetim Ku-

rulu Ba kan  Orhan Ayd n, Ostim Ba kan 

Vekili S tk  Öztuna, BUS AD Ba kan  

Oya Co kunöz, SASAD yöneticileri ile 

birlikte Bursa’da üretim yapan Ermaksan 

Makine, Durmazlar, B Plas, Co kunöz ve 

EMKO  rmalar n  ziyaret ettiler.

Yönetim Kurulu Ba kanl n  yapt m Türk 
Sanayici ve adamlar  Vakf n n (TÜS -
AV)Mart ay  ola an toplant s na, kamu-

oyunun çok yak ndan tan d  bir devlet adam  
konuk oldu. Eski Milli Savunma Bakan , halen 
Antalya Milletvekili Vecdi Gönül, Ankaral  sana-
yici ve i adamlar na OFFSET ve Milli Sanayinin 
geli tirilmesindeki rolü üzerine bir sunum yapt . 
Sanayi ve Ticaret eski bakan  Ali CO KUN ile 
ASO Ba kan  Nurettin ÖZDEB R’ n ve de erli 
dostum OST M Ba kan  Orhan AYDIN’ n da 
kat ld  ve birer konu ma yapt klar  toplant  son 
derece yararl  oldu. Güzel ve faydal  bir çal ma 
olan offset uygulamalar  ile ilgili notlar n  Say n 
Bakandan talep ettim. Bu notlar  OST M GAZE-
TES  okuyucular  ile payla mak istedim.

Umar m yararlan rs n z. te Say n GÖNÜL’ 
ün sunumunun dökümü:

“Uluslararas  ticaret uygulamalar  içinde off-
set, takas, barter gibi d  ticaret uygulamalar  
günümüzün en çok dikkat çeken konular ndan 
biri haline gelmi tir. Bunun en büyük nedeni ise 
dünya toplam ticaret hacminin kayda de er bir 
oran n n kar l kl  ticaret uygulamalar  oldu una 
yönelik tahminlerdir. Kar l kl  ticaret uygula-
malar ndan biri olan offset uygulamalar  birden 
fazla amaca hizmet edebilen esnek bir politika 
arac d r. Offset politikalar , ülkelerin hedeflerine 
ba l  olarak istihdam yarat m , teknoloji transferi, 
i gücünün e itimi, ortak giri im irketlerinin 
kurulmas  vb. alanlara yönelik olarak olu turula-
bilmektedir.”

“Offsetin sözlük anlam  kar lamak, den-
gelemek ve telafi etmektir. Dünyadaki offset 
uygulamalar ndan yola ç karak bir tan mlama 

yapacak olursak, Offset; yurtd ndan yap lan 
kamu al m ve yat r mlar nda; Yerli Sanayiye  
Pay  Verilmesi, Ürün veya Hizmet hracat  Sa -
lanmas , Teknoloji Kazan m  ve Yat r m Yap l-
mas , uygulamalar yla, yap lan harcamalar n 
ulusal ekonomiye belli oranda geri dönü ünün 
sa lanmas d r.”

Dünyadaki kamu 
harcamalar nda Offset

“Offsetin ortaya ç k n n az geli mi  veya 
geli mekte olan ülkelerden kaynakland , döviz 
dengesinin korunmas  amac yla i lerlik kazand  
yönündeki yayg n görü  asl nda gerçe i tam 
olarak yans tmamaktad r. Aksine offsetin tarihsel 
geli imi incelendi inde ilk offset uygulamalar n n 
geli mi  ülkeler aras nda ba lad  görülmekte-
dir. Offset uygulamas , 1950’lerde NATO kap-
sam nda yo un olarak Amerikan ürünlerini sat n 
alan Avrupa ülkelerinin, kar l nda ABD’nin 
kendi ürünlerini ithalini istemesiyle ortaya 
ç km t r. Günümüzde, dünyadaki toplam 

y ll k ticaretin yakla k %12’si offsetle ba lant -
l d r ve bugün offsetin, 130 ülkede uyguland  
bilinmektedir. Offset sadece savunma sanayi 
al mlar nda de il sivil, özel veya kamu tüm teda-
riklerde uygulanmaktad r. Örne in ABD serbest 
piyasa düzenine ve liberalizme zarar verdi i ge-
rekçesiyle offset tabiri yerine ’yerli mal  kullan m ’ 
(Buy American Act) söylemini tercih etmektedir. 
ABD’de uygulanan sanayi kat l m n n içeri ine 
bak ld nda, offset uygulamalar  ile benzer olup; 
sadece askeri de il sivil alanlarda da uyguland  
görülmektedir. ABD’de ula t rma, havac l k ve 
savunma gibi hem sivil hem askeri alanlarda bir 
ithalat söz konusu oldu unda, ABD firmalar  
ithal edilen ürünün üretiminde de yer almak-
tad r.”

 Offset uygulamalar  sayesinde Türk 
savunma sanayi;

•    Teknolojik yeteneklerini geli tirmi ,
•    Küresel rekabet gücünü art rm ,
•    Uluslararas  tedarik zincirine kat lm ,
•    Döviz tasarrufu sa lam , ve
•    stihdam n  art rm t r.
Böylece;

•    2010 y l  sektör cirosu 2,7 Milyar Dolar’a,
•    2010 y l  ihracat  850 Milyon Dolar’a,
•    Savunma ihtiyaçlar n n yurt içinden kar -

lanma oran  10 y lda nakdi olarak %20’lerden 
%52’ye yükselmi tir. 

•    Haz r al m projelerinin oran  %10’a dü -
mü tür.

Sonuç ve Tekli  er

“2012-2021 döneminde Türkiye’de ba ta 
haberle me ve sa l k sektörleri olmak üzere, bilgi 
teknolojileri ve ula t rma alanlar nda yakla k 
600 Milyar dolar tutar nda yat r m yap lmas  
tahmin edilmektedir. Teklifimiz dünyadaki 
uygulamalara paralel olarak, Türk sanayinin 
geli tirilmesi amac yla, bütün sektörlerdeki kamu 
al mlar nda offset uygulanmas n n zorunlu hale 
getirilmesidir. Kamu al mlar nda offset uygu-
lamas , Türkiye’nin sanayile me hamlesinin 
itici güçlerinden biri olacakt r. Offset sadece 
savunma sanayi al mlar nda de il sivil, özel veya 
kamu tüm tedariklerde de uygulanabilmektedir. 
Dolay s yla offseti, kamu tedarik politikas n n bir 
parças  olarak de erlendirmek gerekmektedir. 
Kamu al mlar nda planl  bir offset uygulamas -
n n, yerli ürünlerin kullan m oran n  ve dolayl  
olarak istihdam  art ran, öte yandan uluslara-
ras  firmalar ile teknolojik i birli ini ve onlar n 
Türkiye’ye yat r m yapmalar n  te vik edecek 
bir araç olaca n  söylemek mümkündür. Offset 
büyüklü küçüklü, kamu veya özel tüm firmalar n 
teknolojik geli mesine, kapasite art r m na ve 
ihracatlar n n artmas na olumlu tesir edecektir.”

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@
gm

ail.com

OFFSET ve milli sanayi

stanbul-Bursa hatt nda Ostim rüzgar
  OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n ve Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Ziya Burhanettin 

Güvenç’in dahil oldu u Ostim heyeti, stanbul ve Bursa’da çok say da toplant ya kat ld lar. Bursa’daki savunma 
sanayi konusunda düzenlenen toplant ya kat lan heyet burada da OST M’deki küme çal malar n  anlatt .
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Yürütülen kümelenme çal malar  ile 
savunma, medikal ve i  makinele-
ri sektörlerinde ilk akla gelen bölge 

olan OST M Organize Sanayi Bölgesi, enerji 
sektöründe de odak nokta olmak için önemli 
ad mlar at yor. OST M Vakf  ve OST M Ye-
nilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kü-
melenmesi öncülü ünde hayata geçirilecek 
olan ve Ankara Kalk nma Ajans  2011 y l  
do rudan faaliyet deste i kapsam nda des-
teklenen ve 6 ubat’ta imzalanarak yürürlü e 
giren “OST M Ekopark Hareketlilik Merke-
zi ve Tematik Teknopark Fizibilite Raporu 
Projesi”nde son a amaya gelinmi  durumda. 
Bu kapsamda sektörün önemli isimlerinin, 
üniversiteleri ve sanayicilerin de kat l m yla 
Ankara Hilton Otel’de gerçekle tirilen “ yi 
Uygulama Ortak Ak l Çal tay ” ile “Nas l bir 
Ekopark?” sorusuna farkl  bak  aç lar ndan 
cevaplar arand . 

Çevre, elektromekanik, yönetim ve sürdü-
rülebilirlik, mimari, Üniversite ve ara t rma 
merkezleri, toplumsal etki ve sosyal sorum-
luluk ve sanayi ba l klar nda olu turulan ça-
l ma gruplar , kendi konu ba l klar  hakk nda 
yapt klar  çal man n ard ndan, masalar n n 
vard  sonucu tüm kat l mc larla payla t lar. 
Ekopark konusunda en do ru uygulaman n 
ortaya koyulabilmesi, bir Ekopark’ta bulun-
mas  gereken eylere hep birlikte karar veril-
mesi için yap lan bu çal ma ile birçok farkl  
alandan uzmanlar projeye katk  sa lam  ol-
dular.

Çal tay n aç l nda bir konu ma yapan 
OST M OSB Ba kan  Orhan Ayd n, OST M 
olarak yürüttükleri kümelenme çal mala-

r ndaki ba l klar n tesadüfen seçilmedi ine 
dikkat çekerek sözlerine ba lad .  ve in aat 
makineleri, medikal, savunma ve havac l k 
alanlar n n zaten OST M bölgesinin tabi ola-
rak olu mu  kümeleri oldu unu, kendilerinin 
sadece bu  rmalar  bir araya getirdiklerini 
söyleyen Ayd n, “Bu sektörlerin d nda ülke-
mizin sorunlar na çözüm getirebilece imiz en 
do ru sektör hangisi olur sorusunu ise ‘Enerji 
sektörü’ olarak cevapland rd k, bu noktadan 
hareket ederek bu sektörün çok önemli oldu-
unu ve bölgemizde bunu yapt m z taktirde 

yeni bir sinerji olu turabilece imizi, ülke-
mizin enerji problemlerinin çözümüne katk  
verebilece imizi ke fettik. Böylece enerji ko-
nusunda da bir küme olu turulmas  çal mala-

r na ba lad k. Bugün çok do ru bir karar ver-
mi  oldu umuzu daha iyi anl yorum” dedi.

Bu kümenin ilk ç kt s n n da OST M 
OSB’nin uanki yönetim binas  oldu unu 
söyleyen Ayd n; “Bu kapsamda biz ilk ola-
rak Türkiye’de ilk defa kendi bölgemizde 
bir temiz enerji binas  yapt k. Bun baz  üni-
versitelerimizin kampüslerinde, baz  uygula-
malar  olan bir yap  ancak biz ilk defa içinde 
ya am olan bir yönetim binas  yapt k. Bölge 
müdürümüzün de mimar olmas  ve Prof. Dr. 
Birol K lk  hocam z n da dan manl n n 
sayesinde çok önemli bir yap  ortaya koyduk. 
Kümemizin çal malar n n bize tuttu u k 
sayesinde biz OST M’de bir temiz enerji bi-
nas n n içinde çal maktay z ve bundan çok 
keyif al yoruz.” diye konu tu.

Yap lan tüm bu çal malara paralel olarak 
enerji odakl  bir teknokent olu turma çal -
malar n n da yürümekte oldu unu söyleyen 
Ayd n, Türkiye’de birçok teknokentin oldu-
unu, fakat tematik olarak bir teknopark n ilk 

defa hayata geçirilece ini söyledi. Ayd n; içe-
risinde temiz enerji, yenilenebilir enerji, enerji 
kaynaklar , enerjinin üretimi, da t m  vb. gibi 
konular n olaca , Türkiye’de enerji ile ilgili 
kim ne dü ünüyorsa, ne  kri varsa, neyi üret-
mek istiyorsa, neyi ara t rmak istiyorsa, neyi 
sanayiyle payla mak istiyorsa bunun odak 
noktas  olacak bir tematik teknokent kurmak 
istediklerini belirtti. 

Ayd n öyle devam etti: “Biz OST M olarak 
yakla k 120 bin metrekare alan m z  tama-
men bu alana ay rm  durumday z. Bununla 
ilgili gerekli dosyalar m z  sanayi bakanl -

m za iletmi  durumday z. n allah buray  

hep birlikte hayata geçirece iz. Buran n sa-
dece OST M için de il, Ankara için de il, 
Türkiye’de enerjinin d a ba ml l n  azalt-
mak için, ülkenin en önemli problemlerinden 
biri olan bu sorunu çözebilmek için de önemli 
bir merkez olaca na inan yoruz.”

OST M Yenilenebilir Enerji ve Çevre Tek-
nolojileri Kümelenmesi ve Ekopark Projesi 
Koordinatörü P nar Yalman ise, Ekopark  k-
rinin kümelenme çal malar  sonras nda 2009 
y l nda stratejik planla gündeme al nd n  ve 
bugün gelinen a amada Ekopark projesinin 
ön  zibilitesi niteli indeki çal man n yap ld -

n  belirtti. Ön  zibilite çal malar  tamam-
land nda gerçek  zibilite ve yol haritas n n 
belirlenmi  olaca n  söyleyen Yalman, daha 
ileriki y llarda da uygulama a amas na geçile-
ce ini belirtti.

Yalman projenin amaçlar n  da öyle özet-
ledi: “Proje kapsam ndaki genel amac m z 
kümemizin faaliyetlerinde oldu u gibi kamu-
oyu, üniversite, sanayi, ara t rmac , yat r mc , 
tüm payda lar n bir arada oldu u bir ortam 
haz rlamak. %72 oran nda d a ba ml  oldu-
umuz enerji sektöründe teknolojilerin yerli 

olarak üretilmesi için hem ortam haz rlamak 
hem de bu yönde politikalar geli tirilmesine 
katk da bulunmak istiyoruz. Ar-Ge faaliyet-
leri ile OST M’i yenilenebilir enerji ve çev-
re teknolojileri sektörünün üretim merkezi 
haline getirebilmek için çal yoruz. Ankara 
ve Türkiye’nin zengin akademik altyap s  ile 
yürütülen üniversitelerdeki çal malar n sa-
nayiye aktar larak ürüne dönü türülmesi için 
ortam haz rlamak hede  ndeyiz. Bu projeye 
özel amac m z ise, Türkiye’de bir ilk olarak 
tematik teknopark entegreli bir Ekopark’ n 
kurulmas  için ön  zibilite raporu ç kar lmas  
ve yol haritas ndaki ihtiyaçlar n belirlenmesi 
olacak.”

“Yenilenebilir enerjide 
emekleme a amas nday z”

Projeyi 2011 y l  do rudan faaliyet deste i 
kapsam nda destekleyen Ankara Kalk nma 
Ajans ’n n Genel Sekreteri Doç. Dr. As m 
Balc  da konu mas nda, OST M’de yap lacak 
olan bu çal man n sadece OST M için de il 
Türkiye için büyük hede  er ortaya koydu u-
nu belirtti. “Eminim burada ortaya koyaca-

m z ba ar l  örnek Türkiye’nin di er böl-
gelerine de örnek olacakt r” diyen Balc , bu 
sebeple ortaya konan i in çok ba ar l  olmas  
için çal mak gerekti ini söyledi. Ülkenin 

 OST M Vakf  ve OST M Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi öncülü ünde 
hayata geçirilecek olan ve Ankara Kalk nma Ajans  2011 y l  do rudan faaliyet deste i kapsam nda 

desteklenen “OST M Ekopark Hareketlilik Merkezi ve Tematik Teknopark Fizibilite Raporu 
Projesi”nde son a amaya gelindi. Proje kapsam nda, sektörün önemli isimlerinin, üniversitelerin 
ve sanayicilerin de kat l m yla gerçekle tirilen “ yi Uygulama Ortak Ak l Çal tay ” ile “Nas l bir 

Ekopark?” sorusuna farkl  bak  aç lar ndan cevaplar arand .

“OST M              ” için
ilk ad m at ld

OST M OSB Ba kan
Orhan AYDIN
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enerji alan nda d a ba ml l n n boyutlar -
n n çok yüksek oldu unu vurgulayan Balc , 
son y llarda yenilenebilir enerji konusunu 
son derece öne ç karm  durumda oldu unu 
fakat Türkiye’nin bu alanda henüz emekleme 
a amas nda oldu unu kaydetti. Balc  unlar  
söyledi: “Aç kças  yenilenebilir enerji konu-
sunda Ankara’da güne  ve rüzgar enerjileri 
konusundaki potansiyelimiz Türkiye ortala-
malar n n biraz alt nda kal yor. Yine de bu 
demek de il ki biz bu ekipmanlar , bu teçhi-
zat , bu teknolojiyi Ankara’da üretmeyelim. 
Dolay s yla bizim as l odaklanmam z gereken 
konu bu sektörlerde ihtiyaç duyulan teknolo-
jinin Ankara’da üretilmesi ve ba ta Türkiye 
olmak üzere buradan bütün dünyaya sat lmas  
ve Ankara sanayisinin de daha ileri noktalara 
ta nmas d r. Bu bak mdan bu çal may  çok 
önemsiyoruz.”

Prof. Dr. Birol K lk  
projenin teknik

detaylar n  payla t

Projenin Teknoloji Dan man  Prof. 
Dr. Birol K lk  da “Ekopark ve Tematik 
Teknopark’ n Özellikleri Neler Olmal ?” ba -
l kl  sunumunu toplant ya Hollanda’dan ba -
lanarak gerçekle tirdi. 

Konuya ba larken öncelikle Türkiye’nin 
mevcut enerji durumuna bak lmas  gerekti-
ini söyleyen K lk ; “Özetle ülkemizde bi-

rincil enerji arz m z n %72’si ithalat yoluyla 
kar lan yor ve sektörlerde kullan lan toplam 
84 MTEP (milyon ton e de er petrol) nihai 
enerji tüketimi verimli bir ekilde harcanm -
yor. Mevcut durumun ve e ilimin de i tirile-
bilmesi için s ra d , yenilikçi, ak lc  ve uzun 
soluklu uygulamalar n gerekti i ortadad r” 
dedi.

Türkiye’nin mevcut enerji durumunda gü-
ne  ve jeotermal gibi di er alternatif enerji 
kaynaklar n n önemli bir yeri oldu unu be-
lirten K lk , “Ülkemizin güne lenme haritas  
incelenirse bu alanda ne kadar zengin oldu-
umuz, özellikle Orta Anadolu ve Marmara 

bölgelerinde y ll k n m n 1400-1500 kwh/
m2 y l kadar yüksek oldu u görülüyor. Hol-
landa da Alkmaar kentinde kurulmu  olan 
Sun City’de (Güne  ehri) 40 bin adet PV 
panel 2,45 MW elektrik gücünde. Bu bölge-
nin y ll k ma miktar  ise 900 kwh/m2 y l. 
Ankara’n n ma de erine bakt m zda ise 

1600 kwh/m2 y l dolay nda. Neredeyse 2 
misli. Hollanda’da Sun City gibi büyük bir 
güne  kenti kuruluyorken Türkiye’de neden 
kurulamad n  sorgulamak laz m” diye ko-
nu tu.

K lk  sunumuna öyle devam etti: “Sürdü-
rülebilir ekonomik büyümeden ne anl yoruz. 
Do al kaynaklar n tükenmesine dayal  bir 
ekonomik büyümeyi tercih etmi iz, bu çok 
yanl . Bu yanl m z sebebiyle çevreye ver-
di imiz zarar her geçen gün artarken, do al 
kaynaklar n kendini yenileme kapasitesinin 
ise her geçen gün azald n  görüyoruz. Bu da 
bize sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye 
sahip olmad m z  gösteriyor. Dolay s yla 
OST M’de kurulacak olan tematik teknopar-
k n bu konuya e ilmesi gerekiyor. 

Yenilikçi uygulamalar n gerçekle mesi için 
stratejik bir e ilim gerekiyor. Dünyadaki bu 
stratejik e ilim içerisinde OST M Ekopark 
önemli bir yer te kil edecektir, etmelidir. 
Yenilikçi uygulamalar ve yerli enerji tekno-
lojilerinin geli tirilmesi ana amac m z olmal . 
Türkiye aslen sürdürülebilir enerji zengini bir 
ülkedir, yeter ki bu zenginlikten yararlanmak 
için beyin gücümüzü kullanal m, en önemli 
potansiyelimiz ve varl m z bu.

Beyin gücümüz için ortak bir hedef çize-
lim. OST M Ekopark ve Tematik Teknopark 
temel enerji sorunlar m z n ele al nd , sür-
dürülebilir, yenilikçi çözümler hede  eyen, 
Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin odakland  
dinamik bir model, ucu aç k bir toplumsal 
sürdürülebilirlik örne i olabilir.

Sürdürülebilirlik dörtlemi nedir diye bakar-
sak… Toplumda çevre, toplumun kendisi, 
enerji ve ekonomi birbiriyle z tla an, çeli en 
olgulard r. u anki dünya içinde bu dört kav-
ram n ortak paydas  çok küçük. Bu ortak alan  
geni letmek ve daha optimum, daha gerçekçi 
sürdürülebilir çözümleri aray p bulmam z la-
z m. Bu 4 kavram  daha iç içe geçirip örtü en 
ortak alanlar n  artt rmam z laz m. Üstüne 
üstlük mühendislik aç s ndan var olan birçok 
k s t  da göz önünde tuttu umuzda öncelikle 
bu k s tlar n geni letilmesi ve çevre, toplum, 
enerji ve ekonomi çemberlerinin üst üste 
oturmas n  sa lamak laz m ki daha geni , 
daha ak lc  çözümler bulabilelim. te bunu 
OST M Ekopark modelleyebilir, gerçekle -
tirebilir, çözümler üretip topluma, ülkemize 
daha geni  anlamda yans tabilir. 

Dolay s yla çevre, enerji, ekonomi ve top-
lumsal refah ortak çözüm oda  olmal y z. 
Toplumla iç içe, sosyal doku ile örtü meliyiz. 

Dinamik bir bilgi, teknoloji, ürün, sistem 
etkile im platformu olu turmal y z. Tema-
tik boyutumuzu asla unutmamal y z bu da 
toplam sürdürülebilirliktir. mkan sa lay c  
ortam boyutu olu turmal , Ar-Ge, Ür-Ge ve 
yenilik boyutu olmal , hedef odakl  model 
boyutumuz olmal . Yenilik motoru olmal  ve 
bütüncül boyutumuzu geli tirmeliyiz.

Ekopark n boyutlar na gelirsek, 1. boyut 
tematik boyuttur. Burada neler olmal ; ye-
nilenebilir enerji kaynaklar , yenilikçi ye il 
binalar olmal  ve enerji verimlili i ön planda 
olmal . Dolay s yla ortaya koydu u tematik 
bak  aç s yla yenilik aktörlerini “harekete 
geçiren” bir merkez olarak, bu hareketlili in 
sa lanmas , savunucusu olmas  ve gerekli 
ortam  sa layan ve ekopark n 2. boyutu olan 
imkan sa lay c  ortam boyutunu olu turma-
l y z, yani ara t rma altyap s , üretim gücü, 
i birli i, pilot uygulamalar ve pazarlama…

Fikirden ürüne tüm süreci destekleyerek 
sürdürülebilirlik “dörtlemine” çözüm getire-
bilen Ar-Ge ve yenilik boyutu ise; yenilikçi 
enerji teknolojilerinin kurgulanmas , pilot uy-
gulamalar, yerli, yenilikçi enerji teknolojileri 
ile ülkemizin gelece ine katk  sa lanmas n  
içerir. 

Bu yolla ortaya koyulan ekopark örnek bir 
ekopark ve tematik bir teknopark olacakt r.

Ekopark’ n tan m  ve amac na bakarsak; 
Ekopark ve tematik teknopark, yenilikçi, çev-
re dostu teknolojilerin kurguland , üretildi-
i ve uyguland  bir merkez olma hede  ni 

gerçekle tirme yönünde do ru ortam  sa la-
yan bir bütündür. Bu nedenle, Ekopark n alt 
yap s  ve enerji sistemlerinin ucu yenili e 
aç k olacak, devaml  kendini yenileyecektir 
(Döngü Ekserjisi). Her eklenti ve yenilikçi 

uygulama döngüye (sisteme) uygun nokta 
(lar) da sürekli eklenecek veya ç kar lacakt r. 
Böylelikle, sistem devaml  kendini içindeki 
 rmalar n yenilikçi teknolojilerini do rudan 

uygulayabilen, deneyen ve modelleyebilen 
dinamik bir örnek olacakt r.

Bu projeyle varmak istedi imiz noktada 
ise; OST M Ekopark ve Teknopark’ n iç içe 
bütünle mesi, fuar alan , kütüphane, teknolo-
ji müzesi, bilim müzesi, ekoloji müzesi, Eko-
park, çocuklar n birebir elleyerek ve dokuna-
rak ö renecekleri enerji ve çocuk müzesi var.

Ekopark’ n temel bile enleri u ekilde kar-
m za ç k yor; 

 Sürdürülebilir üretim boyutu – OS-
T M

 Ar-Ge ve yenilik boyutu – Ara t r-
ma laboratuarlar

 Ür-Ge ve yeni imalat teknolojileri 
boyutu

 Yenilikçi uygulamalar boyutu 
(EKOPARK)

 birli i boyutu – kümelenme
 Pazarlama boyutu – EKOPARK 

Show Room
 Sosyal boyutu- Toplum refah n n 

sürdürüldü ü ve geli tirildi i, model-
lendi i bir ortam

 Ekonomik boyutu- Ekonomisi sür-
dürülebilen bir park

 Çevre boyutu- S f r CO2 Sal m  ve 
Net S f r Enerji/Ekserji

Mevcut yetkinlikleri bu hede  ere çekebilen 
bir merkez dü lüyoruz. “Fikirden ürüne” tüm 
süreci destekleyen bir merkez olmas  için hep 
birlikte çal aca z.”
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Kal p sektörü TÜYAP Bursa’da bulu uyor!

Metal
i lemede 

Konya
bulu mas

TÜYAP Bursa Fuarc l k Anonim ir-
keti taraf ndan, Prestij Yay nc l k Ltd. 

ti. ve UKUB Ulusal Kal p Üreticile-

ri Birli i i birli i, KOSGEB Küçük ve Orta 

Ölçekli letmeleri Geli tirme ve Destekleme 

daresi Ba kanl , Bursa Büyük ehir Beledi-

yesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odas  deste-

i ile haz rlanan KALIP AVRASYA 2012, 

Bursa 6. Kal p Teknolojileri ve Yan Sanayi-

ler Fuar , AMBALAJ – PLAST K FUARI 

2012, Bursa 11. Ambalaj ve Plastik Endüst-

risi ve Kauçuk Fuar , BTSO 46. Komite 

“Motorlu Ta tlar, Parça ve Aksam  malat ” 
i birli inde haz rlanan BURSA OTOMO-
T V YAN SANAY  FUARI,  Otomotiv Yan 
Sanayi, Yedek Parça ve Aksamlar  Fuar  ile 
BURSA 2. GÜVENL K S STEMLER  VE 
ENDÜSTR YEL TEM ZL K VE H ZMET-
LER  FUARI e  zamanl  olarak 10 – 13 Ma-
y s 2012 tarihleri aras nda Bursa Uluslararas  
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Fuarlarda; Salon 1’de, Kal p malatç la-
r  – Bilgisayar Destekli Tasar m ve malat, 
Mühendislik Uygulamalar , Salon 2’de Kal p 

Yan Sanayi – Teknik H rdavat -  Kal p Stan-
dart Elemanlar  – Aparat ve Fikstür Sistem-
leri - Kal p malat Makineleri, Kal p Proses 
Makineleri, Salon 3’te Otomotiv Yan Sanayi, 
Salon 4’te ise Ambalaj Teknolojileri – Plastik 
Makineleri, Güvenlik Sistemleri ve Temizlik 
Hizmetleri  rmalar  yer alacak.

Bu y l alt nc s  düzenlenecek Fuar n, üre-
timde ihtiyaç duyulan kal p, hammadde, ilgili 
teknoloji, donan m ve sistemlerdeki yenilik-
leri gösterecek olmas  sebebiyle Bursa ve 
bölgesi ba ta olmak üzere ülkemizde gerçek-

le tirilen her türlü üretime h z kazand rmas  
bekleniyor.

Kal p Avrasya 2012 Fuar  kapsam nda; 
Kal p malat Çözümleri, Aparat-Fikstür Sis-
temleri, Kal p lem ve malat Makineleri ve 
Ekipmanlar , Kal p Bak m ve Tamir Servisle-
ri, Kal p Elemanlar  ve H rdavat Malzemele-
ri, Yar  Mamuller ve Hammaddeler, Bilgisa-
yar Destekli Tasar m ve malat, Mühendislik 
Uygulamalar  yer al yor.

Fuarlar, 10 – 12 May s 2012 tarihleri ara-
s nda 11.00 – 20.00, 13 May s 2012 tarihin-
de ise 11.00 – 19.00 saatleri aras nda ziyaret 
edilebilecek.

TÜYAP Konya Fuarc l k A. . taraf n-
dan T AD Tak m Tezgahlar  Sanayici 
ve adamlar  Derne i i birli i, T KA 

Türk birli i ve Koordinasyon Ajans  Ba kan-

l , Konya Ticaret Odas , Konya Sanayi Odas  

ve Makine Mühendisleri Odas  Konya ubesi 

ve KOSGEB’in sa lad klar  de erli destekler 

ile düzenlenecek olan KONMAK 2012 Konya 

9.Uluslararas  Metal leme Makineleri, Kaynak, 

Kesme, Yan Sanayileri, Ekipmanlar , Delme 

Teknolojileri, Malzemeler ve El Aletleri, Hidro-

lik ve Pnömatik Fuar  26 - 29 Nisan 2012 tarihleri 

aras nda SKON ve KONELEX 2012 Fuarlar  ile 

e  zamanl  olarak KTO - TÜYAP Konya Ulusla-

raras  Fuar Merkezi’nde gerçekle tirilecek.

Sektöründe bölgesinin en önemli ve en kapsam-

l  bulu mas  haline gelerek “Uluslararas  Fuarlar” 

takvimine giren KONMAK 2012 Fuar n n sektö-

rünün Marka Fuar  haline gelmesinde ba ta Kon-

ya olmak üzere bu bölgenin sanayide ki a rl  

da etkili olmu  durumda. 

Metal leme, sti  eme – Depolama- Lojistik ve 

Elektrik – Elektronik sektörlerindeki dünya mar-

kalar n n görkemli bulu mas na ev sahipli i ya-

pacak fuarlar 22 ülkeden 378  rma ve  rma tem-

silcili inin kat l m  ile toplam 30.000m2 alanda 

gerçekle tirilerek, 4 gün boyunca 756 markan n 

2.000’nin üzerindeki makine ve malzemesi ile 

üretim süreçlerine ili kin yenilikler ve teknolojik 

geli meleri yurtiçi ve yurtd ndan gelecek ziya-

retçilerin be enisine sunacak. 

KONMAK, KONELEX ve SKON Fuarlar , 

26 – 27- 28 Nisan 2012 tarihlerinde 10:00 -19:00,  

29 Nisan 2012 Pazar günü ise 10:00 – 18:00 saat-

leri aras nda ziyaret edilebilecektir. 
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Makina ve makina aksamla-
r  imalat sektöründe öncülük 
yaparak, Ar-Ge ve inovas-

yona dayal , katma de eri yüksek bir 
sektör olan makina imalat sektörünün 
yönlendiricisi olmak ve Sakarya’daki 
makina imalatç lar n  bir araya getir-
mek amac yla kurulan Sakarya Makina 
malatç lar  Birli i (SAM B), htisas 

OSB ba vuru dosyas n  tamamlayarak 
Sakarya Valili i’ne resmi ba vurusunu 
yapt . Sakarya Valisi Mustafa Büyük’ü 
ziyaret eden Dernek Yönetim Kurulu 
Ba kan  Metin Kar ba kanl ndaki SA-
M B heyeti, Sakarya Valili i, Sakarya 
Ticaret ve Sanayi Odas  (SATSO) ve 
Do u Marmara Kalk nma Ajans ’n n 
(MARKA) deste iyle haz rlanan ba vu-
ru dosyas n  sundu. Vali Büyük, Sakar-
ya ve Do u Marmara Bölgesini makina 
imalat sektörünün önemli bir merkezi 
haline getirecek ihtisas OSB ba vurusu-
nun hay rl  olmas n  diledi. 
Sakarya’n n büyük ehirlere olan yak n-
l na ve lojistik avantajlar na de inen 
SAM B Ba kan  Kar, ana üreticiler ile 
yan sanayicinin bir araya getirilece i, 
üretim verimlili inin ve üniversite i -
birli inin sa lanaca , ortak sat  ve 
üretim alanlar n n bulunaca , ye il alan 
ve sosyal donat lar  bar nd ran projenin 
ba ar yla tamamlanmas  ile Türkiye’nin 
dünyada örnek gösterilecek bir ihtisas 
OSB’ye kavu aca n  kaydetti. Kura-
caklar  bu ihtisas OSB ile Türk makina 
imalat sanayinin geli imini h zland -
racaklar n  ve projenin sektöre rekabet 
avantaj  kazand raca n  belirten Ba -
kan Kar, ihtisas OSB’de 5 y l içerisinde 
700 Milyon Dolarl k yat r m yap laca-

n  ve bu yat r m kar l nda 12 bin 
500’den fazla ki iye i  imkân  sa lana-
ca n  belirtti. 

Sakaryal  Makineciler 
OSB yolunda

 Sakarya Makina 
malatç lar  Birli i (SAM B), 
Sakarya Valili ine Do u 

Marmara Makina malatç lar  
htisas OSB için resmi 
ba vurusunu yapt .

ABD`deki Pazarlama ve Da t m Ka-
nallar  ile bunlara ili kin özellikleri 
söyle s ralayabiliriz;

A) Perakende da t m kanallar  
1)Toptanc lar, 2)Department Store,3)Speci-
alty Store 4)National Chains Store
5)Outlet Store 6)Off Price Store 7)Direct 
Mail 8)Küçük ve orta ölçekli perakende 
zincirleri olmak üzere çok çe itlilik göster-
mektedir 
B) Perakende Piyasas n n Özelli i
Yap lan ara t rmalara Gore, ABD tüketici 
harcamalar  ekonomik faaliyetlerin %70’ini 
kapsamaktad r. Perakende sektörü, kurulu  
ve çal an say lar  bak m ndan ABD’deki 
ikinci büyük endüstridir. 
C) Zincir Ma azalar n Perakende Piyasas n-
daki Pay :
Küçük ve orta ölçekli i letmeler perakende 
pazar ndaki sat lar n yar s ndan daha az bir 
k sm n  gerçekle tirmektedir. Ma aza zincir-
leri say  olarak çok daha az olmas na kar n,  
toplam perakende piyasas n n ciro hacminin 
%50’lik k sm ndan fazlas n  olu turmaktad r
Bu nedenle ma azalar zincirlerine direkt 
olarak urun satabilmek çok büyük anlam 
ta maktad r. Herhangi bir ma azalar zincir-

lerine girilmesi ve tutunulmas  halinde, çok 
h zl  bir büyümeye imkan sa lanabilmekte-
dir. Bu ayni zamanda irket yap lar n n da 
kurumsalla mas na olanak vermektedir.
En önemli ma azalar zincirleri aras nda 
Macy`s ve Bloomingdale`si bünyesinde 
bulunduran  Federated Department Stores 
Inc,  JC Penney Company Inc,  Nordsrom 
Inc, Wal-Mart Stores,  Target Corporation, 
Sears. gösterilebilir..
Bu ma azalar n büyük bir bolumu tüketime 
yönelik ürünlerini dü ük maliyetli ülkelerden 
ithalat yoluyla temin etmektedir. Al mlar n n 
büyük bir bölümünü ABD`de kurulmu , 
yerle ik toptanc  irketler kanal yla yapmak-
tad rlar.

Ba ta Çin olmak üzere di er ülkelerden 
gelen rekabet kars s nda Türk firmalar n n 
da buna yönelik pazarlama stratejileri ge-
li tirmesi gerekmektedir. Pazara girip kendi 
ürünlerini kendileri satmal d r.
Özellikle Cinli firmalar basta olmak üzere, 
pek çok rakip ülke firmalar  pazarlama 
ofislerini ABD`de olu turmu  ve sat lar n  
kendileri yapar hale gelmi lerdir.
ABD ekonomik büyüklü ünden de anla-

laca  üzere,  çok h zl  büyünebilecek bir 
pazard r.
Sonuç ve De erlendirme
ABD pazar ndan Türkiye yeterince pay 
alamam t r. Pay alamamas n n nedeni 

fiyatlar n dü üklü ü de ildir.Türkiye`in 
ortalama ihracat fiyatlar ndan yüksek olan 
ülkeler, bu pazarda bizden çok daha fazla 
urun satmaktad r.
Avrupa`da ya anmakta olan muhtemel 
olumsuzluklara kars n ABD pazar  bizim 
ülkemiz için pek çok f rsatlar  içerisinde 
bar nd rmaktad r.Ülkemiz ortalama fiyatlar  
di er ülkelere göre yüksek olmad ndan, 
yap lmas  gereken aktif olarak pazarda yer 
almakt r.Firmalar kendi pazarlama ofislerini 
kurmal d r.Ülkemiz di  pazarda ofis, ma aza 
vb. gibi olu umlar yapan firmalara tevsik 
vermektedir.Bu imkan da firmalar ac s ndan 
göz önünde bulundurulmal d r.
ABD pazar nda yo un bir rekabetin olmas , 
bu pazara özgü olu turulacak pazarlama 
stratejilerinin de uzun vadeli olarak planla-
n p uygulanmas n  gerektirmektedir.
Son 10 y lda pazarda a rl  olan pek çok 
ülkenin üretici firmalar n n ABD`de sat  ve 
pazarlama ofislerinin oldu u unutulmama-
l d r. 
ABD`ye ihracat yapmak,  AB ülkelerinden 
daha avantajl d r.Çünkü Avrupa’daki çok 
farkl  diller, zevkler ve ülke pazarlar  olmas -
na kars n,  ABD`de tek bir dil vard r ve bu 
özelli iyle kültürü birbirine daha yak n insan 
toplulu undan olu maktad r.

tanjueskinyc@
gm

ail.comTanju ESK

ABD i  dünyas nda 
ba ar l  olman n
alt n anahtarlar  (II)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan  
Nihat Ergün OST M’in önemli 
 rmalar ndan EPT M’i ziyaret 

etti. Siemens, Legrand, Moeller, Group 
Schneider, Phoenix Contact gibi dünya 
çap nda marka olmu   rmalar n alt 
malzeme bayili inin yan  s ra Siemens 
sistem pano partnerli ini de üstlenmi  olan 
 rmada Bakana Ergün’ü ASO Ba kan  

Nurettin Özdebir, OST M OSB Ba kan  
Orhan Ayd n, Ba kan Yard mc s  S tk  
Öztuna, Bölge Müdürü Adem Ar c , 
OS AD Ba kan  Adnan Keskin ve  rma 
yetkilileri kar lad .

Ziyarette sanayicinin kendisine iletmek 
istedi i s k nt lar n  dinleme f rsat  bulan 
Ergün özellikle yeni te vik paketiyle ilgili 
sorulara cevap verdi. Yeni te vik paketinin 
Per embe günü Ba bakan taraf ndan 
aç klanabilece ini söyleyen Ergün, paketin 
detaylar yla ilgili u bilgileri verdi: 

“Yeni te vik sisteminde 1. bölgede 
yat r m  olan bir yat r mc  6. bölgede te vik 
edilmi  bir ehirde yapaca  yat r mlarda 
te vikten yararlanacak, bu Türkiye’deki 
mevcut yat r mc y  di er bölgelerde 
yat r m yapmaya te vik edecek bir unsur 
olacak. Te vik uygulamas nda 6 bölge 

olacak. Geçen sistemde 4 bölge vard . Bu 
sefer bölgeler kalk nma ajans  bölgeleri 
esas al narak s ralanmad . 2011 verilerine 
göre sosyoekonomik geli mi lik endeksi 
s ralamas  dikkate al narak bölgeler 
olu turuldu. Bu s ralamalar güncel. Buna 
göre iller s raland . Belli noktalarda 
ayr mlar olu turularak o ayr mlara göre 
bölgeler meydana getirildi’’ dedi.

Belli yat r mlarda kredi faiz deste i 
oldu unu, Ar-Ge’si Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanl  ve ba l  kurulu lar  
TÜB TAK taraf ndan desteklenen 
yat r mlar n hangi bölgede ve miktarda 
olursa olsun desteklenece ini anlatan 
Ergün, yat r m miktar  1 milyonun, 3 
milyonun üzerinde de olsa bu yat r mlar n 
en yüksek düzeyde te vik edilmi  olaca n  
kaydetti.

Büyüme h z nda dünyada ilk 3’teyiz

Sanayicilerle yap lan sohbetin ard ndan 
 rman n üretim alan na kurulan canl  yay n 

alan ndan NTV’ye canl  ba lanan Bakan 
Ergün, aç klanan büyüme rakamlar yla 
ilgili detayl  bilgi verdi. 

Bakan Ergün, 4. çeyrek büyüme 

rakam n n beklentiler istikametinde 
oldu unu belirterek, ‘’Son çeyrekte yüzde 
5,2’lik bir büyüme rakam  gerçekle ti ve 
y l n tamam nda yüzde 8,5’luk bir büyüme 
oldu. Bu büyüme rakam yla 4. çeyrek 
itibariyle dünyada 3. s raday z’’ dedi.

Bakan Ergün, orta vadeli programda 
büyümeye ili kin ihtiyatl  rakamlar 
ortaya koyduklar n  ve bu rakamlar revize 
edilmesine kar n kamuoyu beklentilerinin 
paralelinde bir rakama ula t klar n  
belirterek, unlar  söyledi: Muhtemelen 
y l n tamam  itibariyle de Çin’den sonra 
ikinci s rada olabiliriz. 3. 4. çeyrekte 
Hindistan ikinci Türkiye 3. Rusya 4. 
eklinde bir s ralama var. Ama y l n 

tamam n  Hindistan henüz aç klamad . 
Neticelere göre Türkiye Çin’den sonra 
y l n tamam n  en çok büyüyen ikinci ülke 
olarak tamamlam  olacak.’’

Dünya ekonomisiyle bu kadar entegre bir 
ekonomi olarak Türkiye’nin bu büyümeyi, 
bu milli gelir düzeyini yakalayabiliyorsa, 
Türkiye’nin bu süreçte çok iyi eyler 
yapmas na ba l  oldu unu anlatan Ergün, 
Türkiye’nin geçen 8-9 sene içinde çok iyi 
ad mlar att n , temelini sa lamla t rd n  
ve ekonomisinin de yüzde 8,5 büyüme 
gerçekle tirebildi ini, 10 bin 500 
dolarl k fert ba na milli gelir düzeyine 
ula abildi ini vurgulad .

Ergün, ‘’Bu istikrar  bozmazsak, 
bu büyüme ortam n  bozmazsak, bu 
makroekonomik dengeleri, mali disiplini, 
bütçe disiplinini korumaya devam edersek, 
Türkiye 2023 hede  erine de ula abilir. 
2023’de hede  miz 2 trilyon dolarl k bir 
milli gelire ula mak. Fert ba na yakla k 
25 bin dolara varan bir milli gelirin 
olmas ’’ dedi.

Nihat Ergün OST M’den aç klad

Büyümede 3. s raday z
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan  Nihat Ergün, OST M’de EPT M  rmas n  ziyaret etti. 

Firman n fabrika alan ndan NTV’ye canl  yay nla ba lanan Bakan Ergün, son aç klanan 
büyüme rakamlar na göre Türkiye’nin büyüme h z  olarak 4. çeyrek itibariyle dünyada 3. 

s rada oldu unu söyledi.
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Yap lan rekabet analizi çal mas  so-
nucunda Ostim’in gelecek dönem-
de rekabet edebilirli ini artt racak 

dört kümeden birisi olarak 2008 y l ndan bu 
yana faaliyetlerini sürdüren Ostim Yenile-
nebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Küme-
lenmesi, dernekle me sürecinin ard ndan 
ilk genel kurulunu gerçekle tirdi.

Bugüne kadar Yenilenebilir Enerji ve 
Çevre Teknolojileri konusunda faaliyet 
gösteren üye  rmalar yla birlikte birçok 
etkinlik düzenlemi , birçok ulusal ve ulus-
lararas  etkinlikte bulunmu , bu alandaki 
birçok akademik ve kamu kurumlar  ile i -
birlikleri gerçekle tirmi  olan küme, uluslar 
aras  projeler yazabilmek, uygun projelere 

ortak olabilmek, baz  kamu desteklerinden 
faydalanabilmek gibi sebeplerle, kümelen-
menin henüz ülkemizde tüzel bir ki ilik ola-
rak tan nmamas ndan dolay  dernekle me 
yoluna gitmi .

2011 y l n n Aral k ay nda kurulan Ostim 
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojile-
ri Kümelenmesi Derne i ilk genel kurulu-
nu 17 Mart 2012 tarihinde OST M-ODTÜ 
Teknokent binas nda gerçekle tirdi. Küme 
üyeleri ve baz  destekleyici kurum ve kuru-
lu  temsilcilerinin kat l m yla gerçekle tiri-
len genel kurulda, kümenin yapm  oldu u 
faaliyetler kat l mc lar ile payla ld . Daha 
sonra gerçekle tirilen kapal  oylama sonu-
cunda ise küme yönetim kurulu ve denetim 

kurulu a a daki ekilde olu turuldu.
Yönetim Kurulu
Orhan AYDIN (OST M Organize Sanayi 
Bölge Müdürlü ü), Ya ar ÇEL K (B YO-
MASS Enerji Teknolojileri San. ve Tic. 
Ltd. ti.), Yusuf TA ÇI (TA ÇI MAK NA 
San. ve Tic. Ltd. ti.), Ayd n CÖMERT 
(OSCAR Makina n . San. ve D  Tic. Ltd. 

ti.), Güray KORUN (FORM Endüstri Te-
sisleri Sanayi A. .)
Denetim Kurulu 
Bülent DURDU ( STEK Solar Is  San. ve 
Tic. A. .), Yavuz TOPÇU (H DRONERJ  
Hidrojen ve Enerji Sist. San. ve Tic. Ltd. 

ti.), Yunus Emre BAYRAKLI (ENER-
BAY Biyogaz Teknolojileri)

Enerji Kümesi Genel Kurul Yapt

çinde bulundu umuz Nisan ay n n 17’si, 
Köy Enstitüleri’nin kurulu  y l dönümü. 
Ülkemizde e itim sisteminin köklü de i-

ikli e u ramak üzere oldu u ve aç kças  
çocuklar m z , yani ülkemizin gelece ini nas l 
bir e itim sisteminin bekledi ini bilmedi i-
miz bu günlerde Türkiye’nin köy enstitüleri 
deneyimini bir daha an msamakta yarar var.

Birçok ülke tarihinde, bizim kurtulu  sa-
va m z gibi, büyük sava lar yer alabilir. 
Birçok ülke, büyük y k m ve ac lara neden 
olan deprem, sel, tsunami gibi felaketlerle 
de kar la m  olabilir. nsanl k tarihi büyük 
y k mlar, insan kay plar  ve tarifsiz ac lar ya-
ayan ülkelerin bu durumlar n  yeni ku aklar 

yeti tirerek a abildiklerini gösterir. Ya anan 
felaketlerin üstesinden gelecek ku aklar 
yeti tirmenin yolu ise hep sa l kl  e itim 
süreçleri olmu tur.

te ülkemizde ya anm  olan ve neredeyse 
tüm dünyan n hayranl k ve takdirini kaza-
nan ‘köy enstitüleri deneyimi’ de, yoksul ve 
yorgun dü mü  bir ulusun gelece ini yeni-
den kazanmas  için gösterilen ola anüstü 
çaban n öyküsüdür. Köy Enstitüsü deneyimi 
yak n tarihimizin en yarat c  (evrensel terim 
ile en ‘inovativ’) uygulamas d r. 

Kurtulu  sava ndan yorgun ve yoksul ç k-
m , nüfusunun büyük ço unlu u köylüden 
olu an bir ulusun gelece ini kurtarabilmenin 
yolu ancak yenilikçi dü ünce ve uygula-
malarla aç labilirdi. Çözülmesi olanaks z 
gibi görünen zor ve büyük problemlerin 
oldu u yerlerde yarat c  olman n ve bilinen 
yollar n d nda çözümler araman n zorunlu 
oldu unu kavrayan bir avuç insan bir yol 
bulmu tu: Yenilikçi, yarat c , insan odakl  ve 
ihtiyaca yönelik bir e itim sistemi!

Köy enstitüleri deneyimi ülkemizde ne ya-
z k ki yaln zca 10 y l kadar ya ad . Ancak bu 
kadar k sa süre bile binlerden olu an ve ülke 
insan n  gelece e haz rlayacak bir ö retmen 
ordusunun ortaya ç kmas n  sa lad . Köy 

enstitüleri deneyimi,  tüm yenilikçi ve yara-
t c  bulu lar gibi çok çe itli çevrelerin ele tiri 
ve hatta sald r lar na maruz kald . Tüm yara-
t c  ve yenilikçi bulu lar gibi bu bulu  da ate  
ile yüz yüze kald  ve yeterli deste i göreme-
di i için yok olmaya raz  geldi.

Köy enstitülerine yönelik ele tirilerden 
belki de en haks z olan , köy enstitülerinin 
köylüyü köye mahkûm edece i, kalk nma 
ve sanayile meyi, dolay s yla ehirle meyi 
engelleyece i ele tirisidir. Bu ele tirinin ne 
kadar haks z ve gerçek d  oldu unu geçen 
zaman çok aç k göstermi tir: Bugün ülkemiz-
de ba ar l  olmu  birçok mühendisin, dokto-
run, sanatç n n, hukukçunun, yöneticinin ya 
da politikac n n köy enstitülü bir ö retmenin 
çocu u olmas  ya da temel e itimini köy 
enstitüsü mezunu ö retmenlerden alm  
olmas  herhalde bir rastlant  olamaz.

Köy Enstitüleri ya ad klar  çok k sa dönem-
de bile ba ar l  olmu lard r. Çünkü bu e itim 
kurumlar  ülkenin ihtiyac n  do ru belirlemi  
ve bu ihtiyac  kar layacak insan  i in içinde 
yeti tirmi lerdir. 

Bugün ülkemiz, kurtulu  sava  sonras n-
da oldu u gibi, bir köylü toplumu de ildir. 
Nüfusun büyük bir ço unlu u ehirlerde 
ya amakta ve çal an nüfusun önemli bir 
bölümü ‘sanayi i çisi’ olarak çal maktad r.

Sanayi yat r mlar ndaki oldukça önemli 
bir pay ise, say lar  son 20 y lda çok artan 
KOB  niteli indeki i letmelere aittir. Yat r m 
ve üretim yapan, üretti ini dünyan n birçok 
ülkesine satan, farkl  sektörlerden büyük 
kurulu lara yan sanayi hizmeti veren binler-
ce küçük i letme Anadolu’nun her taraf na 
yay lm  durumda. 

Bu türden binlerce i letmeyi kurmu , 
ya atmaya ve daha da büyütmeye çal an 
i letme sahiplerine u sorular sorulsa:

- Çok para harcayarak alm  oldu unuz 
geli mi  üretim tezgâhlar n  emanet edece i-
niz teknisyenlerin nas l bir e itim sürecinden 
geçmi  olmas n  tercih edersiniz?

- Zorlukla elde etti iniz kazançlarla alm  
oldu unuz tasar m ve test ekipman n , ofis 
araç gereçlerini, bilgisayarlar  maksimum 
verimlilikle kullanacak elemanlar n hangi 
e itimleri alm  olmas n  istersiniz?

- Neredeyse ömrünüzü harcayarak olu -
turdu unuz, bin bir zorlu u yenerek bir 
yerlere getirdi iniz, büyük özverilerle reka-
bet kulvar na soktu unuz i letmenizi teslim 
edece iniz çocuk ve torunlar n z n nas l bir 
e itim almas n  istersiniz?

letmelerimizin, dolay s yla da ülkemizin 
gelece ini çok yak ndan ilgilendiren bu can 
al c  sorular daha da art r labilir. Bu ve ben-

zer sorulara alaca m z yan t büyük olas l kla 
öyle olacakt r:

letmelerimizin daha rasyonel (ak lc ) 
çal abilmeleri ve daha verimli ve rekabetçi 
olabilmeleri için her eyden önce iyi yeti mi  
insan kayna na ihtiyaç var.

Peki, ‘iyi yeti mi  insan’ ne demektir? Bu 
insan kendili inden mi ortaya ç kar yoksa iyi 
tasarlanm  e itim süreçlerinden geçerek mi 
olgunla r?  

Dünyan n en geli mi  ülkeleri acaba yeti -
mi  insan kayna n  nas l sa l yorlar?

Biraz bilimsel dü ünüldü ünde kolayca 
anla lmaktad r ki, yaln zca pozitif bilimin 
temellerini kavram , çok yönlü dü ünebi-
len, her eyden önce matematik, geometri, 
fizik ve kimya bilen, sanat n en az bir dal yla 
ilgilenen yarat c  çocuklar bizim altyap lar -
m z  daha iyi daha verimli i letebilirler.

Tüm insanlar n ve ku kusuz tüm çal -
anlar n iyi ahlakl  olmas , yap lan i in etik 

kodlar na uygun davranmas , sayg l  olmas  
vb. de erler ku kusuz çok önemlidir. Çal -
anlar m z n erdemli, sebatkar, kanaatkar 

olmas  da çok güzel ve önemlidir. Ancak tek 
ba na erdem, iyi ahlak, sebat hiçbir zaman 
bir matematik problemini çözmeye yetmez. 

Tüm insanlar için çok önemli ve gerekli 
olan iyi ahlak ve erdemin temelinde bilimsel 
bilgi olmad nda günümüzün teknolojik 
araçlar  programlanamaz, çal t r lamaz, 
operasyonlar n sonuçlar  ölçülüp de erlendi-
rilemez.  K sacas  rekabet edilemez.

Hal böyleyse, nas l bir e itim sisteminin 
gerekli oldu u da kendili inden ortaya ç k-
m yor mu?

acinar@
etik.com

.trAtilla ÇINAR
Makina Mühendisi

E itim sorunumuz ve
17 Nisan

Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Kümelenmesi 12-
14 Nisan 2012’de stanbul Fuar 

Merkezi’nde gerçekle en 5. Uluslararas  Gü-
ne  Enerjisi & Teknolojileri Fuar ’na stantl  
kat l m sa lad . Aç l n  Çevre ve ehircilik 
Bakan n Erdo an Bayraktar’ n yapt  fuara 
yerli ve yabanc  kat l mc lar n yo un ilgisi 
vard . 

Fuara katalog, bro ür ve ürünleri ile ortak 
küme stand nda kat l m sa layan  rmalar-
dan STEK Solar, ERL Enerji, Necron ve 

Sun Enerji mü terileri ile birebir görü me i  
ba lant lar  kurma imkan  buldular. Ayr ca 
küme üyesi  rmalardan ODC, Form A. . ve 
EDH Enerji de kendi stantlar  ile Solarex fu-
ar nda yer ald lar. 

Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Tek-
nolojileri Kümelenmesi’nin bilinirli ini 
artt rmak, sektör  rmalar yla yak n ili kiler 
içinde olmak, küme üyesi  rmalar  temsil 
etmek ve sektörel geli meleri yak ndan takip 
edebilmek için kat ld  organizasyona yurt 
d ndan da yo un  rma kat l m  vard .

OST M Medikal Sanayi Kü-
melenmesi, üye  rmalar na 
destek olmak, gerçekle tirdi i 

çal malar  etkin bir ekilde tan tmak, 
network geli tirmek ve yeni i birli i 
ve i  geli tirme f rsatlar  olu turmak 
için 12-15 Nisan 2012’de gerçekle en 
EKSPOMED Fuar na 50 m2 lik alana 
kurulu stand  ile kat l m gerçekle tirdi.  
Genel kat l m n yo un oldu u gözlem-
lenen fuarda Medikal Küme stand  da 
oldukça yo un ilgi gördü.

OST M Medikal Sanayi Kümelenme-
si  rmalar ndan ayr ca stant açanlar n 
da küme Yönetim Kurulu ile birlikte 
ziyaret edildi i fuarda 1000 adet küme 
katalogu ve bro ürü ilgilenen kat l m-
c lara ula t r ld . Türkiye’de ve ulusla-
raras  arenada faaliyet gösteren sektör 
temsilcisi örgütlenmeler ile görü me-
lerin de gerçekle tirildi i fuarda ayr ca 
sektörel medya kurulu lar  ile daha et-
kin bir ileti im a n n geli tirilmesi için 
görü meler de gerçekle tirildi.  

Medikal Kümenin yürütmekte ol-
du u Sa l k Teknolojileri Endüstriyel 
Tasar m Koordinasyon Merkezi ve 
hracat Kapasitesi Geli tirme Projeleri 

büyük ilgi ve be eni ile kar lan rken, 
dört gün süren etkinlik süresince 10’un 
üzerinde  rma OST M Medikal Sanayi 
Kümelenmesi’ne üyelik ba vurusu ger-
çekle tirdi. 

Enerji sektörü Solarex’de bulu tu

OST M
Medikal Küme 

Exspomed’deydi
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Toplam 258 parselde 9 bin civar nda ki-
inin istihdam edildi i Antalya Organize 

Sanayi Bölgesi in aat  süren yat r mlar 
ve kamula t rma a amas ndaki 3’üncü geni le-
me alan n n da devreye girmesiyle istihdam n  
3 y l içinde 20 bin ki iye ç karmay  hede  iyor.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Ba kan  Çetin Osman Budak, OSB’de 
9 bin civar nda ki inin istihdam edildi ini, üre-
timin 1 milyar 250 milyon dolara, ihracat n ise 
600 milyon dolara ula t n  belirterek, bölgede 
yat r mlar bitti inde 3 y l içinde istihdam n 20 
bin ki iye ç kmas n  hede  ediklerini söyledi. 
Bu süreçte üretimin 3 milyar dolara, ihracat n 
ise 1 milyar dolara ç kmas n  öngördüklerini 
ifade eden Budak, “Antalya OSB’de bir yandan 
in aat halinde olan  rmalar birer birer üretime 
geçerken, di er yandan yeni fabrika in aatlar  
h zla devam ediyor. Bölgede halen 55  rma in-
aat çal mas  yap yor” dedi.
Toplam 6 bin 920 dekar alan üzerine kuru-

lu Antalya OSB’de 1’inci ve 2’nci geni leme 
alanlar nda toplam 258 parsel bulundu unu dile 
getiren “Bu parsellerin 153’ünde üretim yap l -
yor. 7 parsel kapal . 3’üncü geni leme alan n da 
devreye girmesi ile parsel say s n n toplam 317 
adede ula aca n  kaydeden Budak, “3’üncü ge-
ni leme alan nda 59 parselin kamula t rma ça-
l mas n  bekliyoruz. Özellikle çevreyle uyumlu 
üretim tesisleriyle Türkiye’nin en ba ar l  10 
OSB’si aras nda gösteriliyoruz. Türkiye’nin en 
büyük 500 ve 2’nci 500 sanayi kurulu u liste-
sinde de üçer  rmam z var. ‘Örnek OSB’ olarak 

nitelendirilen bölgemiz peyzaj düzenlemeleri, 
altyap  ve üstyap  yenileme yat r mlar  ile de 
 rmalara ya anabilir bir çevre sunuyor. Her tür-

lü kentsel altyap s  tamamlanm  olan Antalya 
OSB’nin 1’inci ve 2’nci geni leme alan nda da-
hili yollar n orta refüjlerine bordür dö enmesi, 
1’inci geni leme alan nda ayr ca renkli kilit ta -
lar  ile kald r mlar n olu turulmas  çal malar na 
ba land . Bu bölümlere e  zamanl  olarak peyzaj 
düzenlemesi de yap lacak” aç klamas n  yapt .

Antalya OSB’de olu abilecek elektrik ar za-
lar nda kesinti sürelerinin, bundan etkilenen ka-

t l mc  tesis say s n n azalt lmas  için kurulacak 
ring sisteminin scada sistemi ile desteklenmesi 
amac yla yenileme yat r mlar na da ba land n  
aktaran Budak, “Antalya OSB içindeki havai 
hatlar yeralt na al nd . Hatt  olmayan yol ve çev-
relerin ayd nlatmas  ise LED‘li ayd nlatma ar-
matürleri ile sa lanacak. Böylece enerji de daha 
verimli ve etkin kullan lacak” eklinde konu tu.

Son 2 y lda 48 parsel tahsis edildi

Antalya OSB’de 2010 y l nda toplam 15 adet 

186 bin 959 metrekarelik parsel tahsisi yap ld -
n  aktaran Budak, “Geçti imiz y l da toplam 

33 adet 411 bin 159 metrekarelik parsel tahsisi 
yap ld . Toplam 48 parselden olu an 598 bin 
118 metrekarelik alan n 5 parseli gübre sektö-
rü, 10 parseli plastik sektörü 11 parseli makine 
metal sektörü, 3 parseli kimya sektörü, 1 parseli 
g da sektörü, 3 parseli tekstil sektörü, 2 parseli 
ah ap sektörü, 4 parseli ka t sektörü, 3 parseli 
elektrik makine sektörü ve 6 parseli di er sek-
törlere da ld ” dedi.

Antalya OSB 11 bin ki iye istihdam yaratacak
 Antalya OSB, 3’üncü geni leme alan n n da devreye girmesiyle istihdam n  3 y l içinde 20 bin ki iye ç karmay  hede  iyor.

U ak OSB’deki (UOSB) 

 rmalar, tekstil  releri geri 

dönü ümünde dünyan n 

üssü olma yolunda h zl  ad mlarla, 

ilerliyor. UOSB’de faaliyet gösteren 

geri dönü üm  rmalar , y ll k 350 

bin ton tekstil tele   ve 150 bin ton 

pet i eyi ipli e dönü türerek, ülke 

ekonomisine y ll k yakla k olarak 

1 milyar Dolar katk  sa l yor. Geri 

dönü üm sektörü denildi inde akla 

ilk gelen illerden birisinin U ak 

oldu unu ifade eden UOSB Yönetim 

Kurulu Ba kan  Ali Y ld r m, 

U ak’  geri dönü üm üssü olarak 

nitelendirdiklerini söyledi. Y ld r m, 

Tekstil tele  erinin toplanarak önce 

ay kland n  ve i lemden geçirilerek 

önce elyaf, ard ndan iplik haline 

getirildi ini belirterek, “U ak geri 

dönü üm sektöründe, tarlas z pamuk 

üretiyor. Tarlas z pamuk üretirken de 

renkli pamu u da elde etmi  oluyor 

ve üretilen renkli pamuklar n içinde 

kimyasal ve boya hammaddesi 

olmad ndan çevreye zarars z ve 

tarlas z pamuk üretmi  oluyoruz.”

Tarlas z pamuk 
üretiyorlar
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