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Özdebir, “Ekim ay�nda toplam 
sanayi üretiminde sa�lanan 
yüksek büyüme oran�, organi-

ze sanayi bölgelerinin Ekim ve Kas�m 
aylar�ndaki yüksek elektrik tüketimi 
ve üyeleri aras�nda yapt�klar� anket so-
nuçlar� bizim bu beklentimizi destek-
liyordu. Ancak, aç�klanan 3. Çeyrek 
büyümesi, de�erli TL’nin ekonomide-
ki tahribat�n�n dü�ündü�ümüzden de 
derin oldu�unu gösteriyor” ifadelerini 
kulland�. Ekim ay�nda toplam sanayi 

üretiminde yüzde 
8’lik bir büyüme 
tahmin etti�ini an-
cak aç�klanan büyü-
menin beklentisinin 
neredeyse iki puan 
üzerinde oldu�unu 
belirten Özdebir 
“Bu  geli�meler bizi 
üçüncü çeyrek bü-
yümesi konusunda 
da umutland�rm��t�. 
Ancak, görünen o 

ki, ihracat art���m�za ra�men ihracat-
taki katma de�er dü�ü�ü ve h�zla artan 
ithalat büyüme h�z�m�z� a�a�� çekmi�-
tir. Zaten birçok sanayici, eskiden gir-
dilerinin büyük bölümünü yerli mallar 
olu�tururken de�erli TL nedeniyle ih-
racatta rekabet güçlerini korumak için 
aramal� ithalat�n� art�rd�klar�n� belirt-
mekteydiler. �hracattaki katma de�er 
art���n�n eksilere dönmesi bu e�ilimin 
ne kadar ciddiye al�nmas� gerekti�ini 
göstermektedir” ifadelerini kulland�. 

�irket karl�l�klar�ndaki dü�ü�e de dik-
kat çeken Özdebir �u noktalara de�in-
di:
 “Sanayicimiz üretiyor ve ihracat ya-
p�yor ancak de�erli TL nedeniyle artan 
maliyetler, karl�l�klar� çok dü�ürüyor. 
Ayr�ca, yine a��r� de�erli TL nedeniyle 
iç ve d�� piyasalarda artan rekabet de 
karl�l���m�z� olumsuz etkiliyor. E�er 
özel sektör kar edemez ve yat�r�mlar 
için gerekli sermaye birikimini sa�laya-
mazsa yat�r�mlarda yabanc� sermayeye 
olan ihtiyac�m�z giderek artacak ve bu 
da ekonominin yabanc� fon giri�lerine 
ba��ml�l���n� art�racakt�r. Spekülatif 
fon giri�leri ise TL’deki de�erlenmeyi 
art�rarak sanayimizin rekabet gücünü 
daha da a��nd�r�r. Küresel ekonomide 
istikrar�n henüz sa�lanamad���n� da 
dikkate al�rsak önümüzdeki dönemde 
ülkemize yönelik bu spekülatif fon gi-
ri�lerini aksatacak küresel geli�meler 
de büyümemizi daha da olumsuz etki-
leyebilecektir.”

Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat 
Ergün, KOSGEB arac�l���yla 
esnaf-sanatkarlarla KOB�’lere 

yönelik ba�lat�lan ve 23 Kas�m 2010 
tarihinde ba�vurular� al�nan 3 Milyar 
TL’lik Yeni Destek Kredisi’ne 80 
bine yak�n i�letmenin ba�vurdu�unu 
aç�klad�. 
 Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat 
Ergün yapt��� aç�klamada, “Ba�-
vurular� 23 Kas�m  2010 Sal� günü 
ba�layan “Ölçek Endeksli Büyüme 
Destek Kredisi” Program�na esnaf-
sanatkarlar ile KOB�’lerin ba�vuru-
su bugün itibariyle 73.588 olurken; 
belirlenen 1.5 milyar TL’lik kredi 
hacmi de 2 günde a��lm��t�r. ��let-
melerimizden gelen yo�un ba�vu-
rular nedeniyle, as�l listede yer al�p 
da, herhangi bir nedenle krediye hak 
kazanamayan ya da krediyi kullan-
mayan i�letmelerin yerine yedek 
ba�vurular da al�nm�� olup, bu ba�-
vurular s�ras�yla de�erlendirilmeye 
al�nacakt�r” ifadelerini kulland�. Söz 
konusu krediye yap�lan ba�vurula-
r�n 46 bin 167’sinin mikro i�letme, 
21 bin 447’sinin küçük i�letme ve 5 
bin 974’ünün de orta ölçekli i�let-
melerden oldu�unu belirten Ergün, 
Ölçek Endeksli Büyüme Destek 
Kredisine yap�lan ba�vurular�n yüz-
de 84.23’ünü mikro ve küçük öl-
çekli i�letmeler olu�tururken; yüzde 
15.78’ini de  orta ölçekli i�letmele-
rin olu�turdu�unu kaydetti.
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“S�cak para giri�i frenlensin”
 Ankara Sanayi Odas� Ba�kan� Nurettin  Özdebir, Türk ekonomisinin dünyadan pozitif bir biçimde 

ayr��t���n� vurgulayarak, “Bu olumlu görünümün sürdürülebilmesi için Türkiye’ye s�cak para giri�ini 
frenleyecek, ekonomik büyümemizi sürdürülebilir bir tende yerle�tirecek tedbirler al�nmal�d�r, aksi 
takdirde bu y�l�n 3. çeyre�inde oldu�u gibi hayal k�r�c� sürprizlere haz�rl�kl� olmal�y�z” dedi.

KOSGEB kredi 
deste�ine rekor 

ba�vuru oldu
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Sad�k mükellef ödüllendirilsin
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birli�i(TOBB) Ba�kan� M. Ri-
fat Hisarc�kl�o�lu, sanayicinin, 

tüccar�n, esnaf�n anayasas� sa�lanan 
mutabakat�n, i� dünyas�na büyük moral 
verdi�ini söyledi. Anla�ma sa�lanan bu 
iki önemli kanunun yasala�mas�na ön-
celik verilmesini isteyen Hisarc�kl�o�lu, 
istihdamda sosyal güvenlik prim yükü-
ne ��sizlik Sigortas� Fonu  katk�s� uy-
gulamas�n�n da, önümüzdeki dönemde 
ç�kmas�n� beklediklerini kaydetti. Hi-
sarc�kl�o�lu, her türlü zorlu�a ra�men, 

büyük fayda gördüklerinin vurgulad�.
 TOBB evsahipli�inde toplanan 5. 
Sektörel  Ekonomi �uras�s�n aç�l��  ko-
nu�mas�n� yapan TOBB Ba�kan� Hi-
sarc�kl�o�lu,  gerçekle�tirilen Sektörel 
Ekonomi �uras�’n�n, 60 ana sektörün 
kat�l�m�yla, bu alanda Türkiye’nin 
tek ve en büyük bulu�mas� oldu�unu 
söyledi. Sanayicinin, tüccar�n, esnaf�n 
anayasas� konumundaki yeni Ticaret 
ve Borçlar kanunlar�n�n ç�kmas� nokta-
s�nda, siyasette sa�lanan mutabakat�n, 
i� dünyas�na büyük moral verdi�ini 

kaydeden anla�ma sa�lanan bu iki 
önemli kanunun yasala�mas�na öncelik 
verilmesini beklediklerini vurgulayan 
Hisarc�kl�o�lu, öceki sektörel �uralarda 
gündeme getirdikleri çe�itli konularda 
sa�lanan ilerlemelerin, reel sektörün ve 
ekonominin büyümesine  önemli destek 
verdi�ini kaydetti. Hisarc�kl�o�lu, bun-
lardan birkaç�n� �öyle s�ralad�:
“Tekstil, Konfeksiyon, �laç ve 
Turizm’deki KDV indirimi, yat�r�m 
te�vik sisteminin bölgesel ve sektörel 
olarak dizayn edilmesi, gecikme faizle-

rinin dü�ürülmesi, Denizcilik-
teki yak�tlarda vergi indirimi, 
istihdam destekleri.” 
 �lk dile getirdiklerin-
de baz� kesimlerin anlama-
dan ele�tirdi�i, yeni istih-
damda sosyal güvenlik prim 
yüküne ��sizlik Sigortas� 
Fonu katk�s� uygulamas�n�n 
da, önümüzdeki dönemde 
ç�kmas�n� beklediklerini 
söyleyen Hisarc�kl�o�lu, 
“Kamuya olan borçlar, kriz 
döneminde �irketlerimiz ve 
vatanda�lar�m�z aç�s�ndan 
önemli bir yüke dönü�mü�tü. 
2009 ba��ndan itibaren ge-
reklili�ini vurgulad���m�z bu 
konunun çözüme kavu�acak 
olmas�ndan dolay� te�ekkür 
ediyoruz. Her türlü zorlu�a 
ra�men, yükümlülüklerini 
zaman�nda yerine getiren 
mükelle� erin ödüllendirilme-
sinde de büyük fayda görü-
yoruz” dedi.

“Türkiye’nin önemli 
bir ihtiyac� da 
sektörel politikalar�n 
geli�tirilmesi”

       Türkiye’nin önemli bir 
ihtiyac� da, sektörel politika-
lar�n geli�tirilmesi oldu�unu 
vurgulayan Hisarc�kl�o�lu, �u 
noktalara dikkat çekti:
      “Her sektörün geli�i-
minin önündeki engelleri 
kald�rabilecek bir yakla��m 
geli�tirmeliyiz. Bugün bu 
toplant�n�n, her sektörümü-
zün önündeki darbo�azlar� 
tespit etmeye yönelik son 
derece önemli bir ad�m oldu-
�u kanaatindeyiz. Bu nedenle 
Türkiye Sektör Meclisleri-
nin, ekonomi politikalar�n�n 
tasar�m sürecine do�rudan 
dahil edilmesinde fayda gö-
rüyoruz. Süresi dolacak Ya-
t�r�m Te�vik Sistemi, sektör 
meclislerimizden gelen sek-
törel taleplere göre yeniden 
�ekillenerek, yenilenmelidir. 
Kamu-Özel sektör diyalogu-
nu, sloganlarda b�rakmadan, 
kurumsalla�t�rmal�y�z. ESDK 
ve Daimi Özel �htisas Ko-
misyonu gibi bu amaçla ku-
rulmu�, ba�ar�l� çal��malara 
imza atm�� ama son dönemde 
geri plana itilmi� mekaniz-
malar� yeniden canland�r�l-
mal�y�z. Böylece ekonominin 
büyüme sürecine yeni bir 
ivme kazanacakt�r.”  

 TOBB Ba�kan� M. 
Rifat Hisarc�kl�o�lu, her 

türlü zorlu�a ra�men, 
yükümlülüklerini 

zaman�nda yerine 
getiren mükelle� erin 

düllendirilmesinde 
büyük fayda 

gördüklerini söyledi.



ARALIK 2010ORGAN�ZE SANAY� GAZETES� 3

Son dönemlerde s�k kullan�lan bir tan�mlama var:
“Fark�ndal�k olu�turmak”, ya da “fark�ndal�k 

yaratmak.”
Biz bunu, “Fark�nda olunmas�n� sa�lama giri�imi”“Fark�nda olunmas�n� sa�lama giri�imi” diye 

tan�mlayabiliriz.
OST�M galiba ‘fark�dal�k olu�turma’‘fark�dal�k olu�turma’ sözcü�ünü en çok 

kullanan bölgelerden biridir. Yönetim, seçti�i ve gündeme 
getirdi�i olgular� projeye dönü�türür. Sonra süreçleri izler 
ve somut ç�kt�lar elde eder. Bu süreç içinde biz de Ostim’de 
habere dönü�mü� ‘fark�ndal�k olu�turma’ öykülerini sizlerle 
payla��r�z.

Tabi ki fark�ndal�k olu�turmaya çal���lan temalar kamu 
kurumlar�n�z, üyeleriniz ve sektörleriniz  taraf�ndan 
benimsendi�inde anlam kazan�r. 

Ostim’in ‘fark�ndal�k olu�turma’ sürecinde olan ya da 
fark�ndal��� olu�mu� konularda meyve verip, haber de�eri 
kazanan güncel etkinlikleri var. Kümelenme, Mesleki E�itim, 
Giri�imcilik, Kamu Tedariklerinin Yerlile�tirilmesi, Üniversite 
Sanayi ��birli�i, �thalat’ta Offset Uygulamas� gibi.

Ostim Savunma ve Havac�l�k Kümelenmesinin • 
3. Konsey toplant�s�na kümeye destek veren 30 
kurum ve kurulu� temsilcisi ile birlikte çok say�da 
akademisyen de kat�ld�. Kümelenme sürecindeki 
ba�ar� büyük bir aile foto�raf�na yans�d�.
 Ostim’e bir Meslek Yüksek Okulu açma projesi • 
gerçekle�tirdi. Gazi Üniversitesi ile birlikte yürütülen 
süreçte bölgemizdeki METEM binas� ve ekli tesisleri 
yüksek okula dönü�türüldü. “Gazi Ostim Meslek 
Yüksek Okulu”, yap�lan aç�l�� ve ilk ders töreninin 
ard�ndan 86 ö�rencisi ile e�itime ba�lad�,
Sosyal sorumluluk bilinci ile desteklenen OSEP, • 
okul sanayi i�birli�i projesi Ostim’de ilk mezunlar�n� 
verdi. Kalfal�k belgelerini alan ö�rencilerin neredeyse 
tamam� i�ba�� yapt�,
Ostim üç y�ld�r destekledi�i Yeni ��ler Yeni Fikirler • 
yar��mas�na 25 bin TL’lik ‘Sanayi Özel Ödülü’ ile 
katk�da bulundu,
Ostim, yerli sanayicilere yönelen K�z�lay’�n • 
ihtiyaçlar�n� üretmek üzere Medikal Kümelenme 
arac�l��� ile çal��malara ba�lad�,
Kümelenme konusunda ‘fark�ndal�k olu�turma’ • 
süreci D�� Ticaret Müste�arl���n�n yeni vizyonuna, 
“Kümelenme Temelli Destek”“Kümelenme Temelli Destek” kavram�n� 
yerle�tirmesi ve bunu sanayicilere anlatmas� ile 
anlam kazand�,
Üniversite sanayi i�birli�i çerçevesinde Ankara • 
Üniversitesi Ara�t�rma Ve Uygulama Merkezleri Ve 
Enstitü Yöneticileri �le OSB Yönetimi bir araya geldi. 
Üretimi ve bilgiyi temsil edenlerin somut i�birli�i 
alanlar� tespit ettikleri görüldü, 
�thalatta kaynaklar�m�z� korumak ve yerli sanayicinin • 
üretim potansiyelini de�erlendirme hedefinde Offset 
uygulamas� hükümet düzeyinde ciddi bir enstrüman 
olarak izleniyor. Üst düzeydeki isti�are sürecine Ostim 
de katk�da bulunuyor. 

Evet…
Ana fikir için bu malzeme yeterlidir.   
Ostim ve DÜNYA Gazetesinin i�birli�i ile yay�nlad���m�z 

OST�M GAZETES� 7. Y�l�na giriyor. Gazete projesini de bir 
‘fark�ndal�k’ çabas� olarak de�erlendirebiliriz.

Yapt���n�z projeler, üretti�iniz ürünler, ortaya att���n�z 
fikirler tüketilir ve be�enilirse mutlu olursunuz. Bunlar 
‘pazarda’ ba�ar�n�n parametresidir. Ankara Üniversitesi 
Bülteninde kendisi ile yap�lan röportajda kurumun usta 
a�ç�s�n�n dedi�i gibi: “E�er tabak s�yr�lm��sa, yemek “E�er tabak s�yr�lm��sa, yemek 
be�enilmi� demektir.”be�enilmi� demektir.”

“Be�enilen yemekler pi�irebilmeniz” ve “be�endi�iniz 
yemekleri yiyebilmeniz” dileklerimle iyi y�llar…

Editörden

Tabak 
s�yr�lm��sa...

Kemal ÇEKÜÇKemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com
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Sanayi strateji belgesi haz�r

“Ankara çak�l ta�� bile kaybetmemeli”

Sanayi ve Ticaret Bakan� 
Nihat Ergün, 2011-2014 
y�llar�n� kapsayan ve 72 ey-

lemden olu�an “Sanayi Strateji 
Belgesi”ni tüm bakanlar�n imza-
lad���n� ve Ba�bakan Recep Tay-
yip Erdo�an’�n imzas� ile birlikte 
kamuoyuna aç�klayacaklar�n� bil-
dirdi. 
 “9.Sanayi Zirvesi ve �novasyon 
Sergisi”nde konu�an Ergün, Tür-
kiye ekonomisinin, son y�llarda, 
çok önemli bir yap�sal dönü�üm 
geçirdi�ini, bir güven ve istikrar 
ekonomisine dönü�tü�ünü söyledi. 
Özellikle kamu maliyesi ve banka-
c�l�k sektöründe at�lan ad�mlar�n, 
ekonominin görünümünü ba�tan 
a�a�� de�i�tirdi�ini belirtti.
 Ergün, bu dönemde, hem iç ta-
lepte, hem de ihracatta önemli ar-
t��lar meydana geldi�ini, ki�i ba��-
na dü�en milli gelirin 10 bin dolar 
s�n�r�na ula�t���n� kaydetti. 

“Paras�zl��a dayan�yor, 
paraya dayanam�yoruz”

 Türkiye’deki i�letmelerin, kü-
çük ve da��n�k oldu�unu, özellikle 
aile �irketlerinde ya�anan kurum-
salla�ma s�k�nt�lar� ve teknoloji 
kullan�m�n�n yetersizli�ine dikkat 
çeken Ergün, “Bizim toplumumuz-
da �öyle s�k�nt� var. Paras�zl��a da-
yan�yoruz; paraya dayanam�yoruz. 
Paras�zl��a dayan�p da paraya da-
yanamama olur mu? Ortak olmaya 
yatk�n de�iliz. Büyümek için ortak-
l�k önemli” dedi.

“Sanayi strateji 
belgesi, Ba�bakan’�n 
imzas�n� bekliyor”

 Bu noktada, özel sektöre yol 
gösterecek, ba�ar�l� bir özel sektör 
için gereken altyap�y� olu�turacak 
ad�mlar� att�klar�n� söylen Bakan 

Ergün, �unlar� söyledi:
“Bakanl�k olarak, bütün bu süreçlerin 
ve reel sektörün dönü�ümünün sa�-
lam bir temel üzerinde yükseltilme-
si için, Türkiye’nin y�llard�r ihtiyaç 
duydu�u ‘Sanayi Strateji Belgesi’ni 
haz�rlad�k. Yüksek Planlama Kurulu 
karar� haline getirerek, kamuoyuna 
sunaca��z. Tüm bakanlar imzalad�, 
Ba�bakan�m�z�n imzas�yla birlikte 
kamuoyuna aç�klayaca��z. Do�rusu-
nu söylemek gerekirse, birçok ülke-
nin bilgi toplumuna geçi� yapt��� bir 
süreçte, bizim sanayi stratejisini ha-
yata yeni geçiriyor olmam�z, bu ülke 
için bir kay�pt�r. Ancak bu tip belge-
lerin, makro istikrar�n tam anlam�yla 
olu�tu�u bir ortamda haz�rlanabildi�i 
de bir gerçektir.” 

“Kamu al�mlar�nda 
KOB�’lerin pay�n� art�rmay� 

gündemimize ald�k”

 Yeri ürün kullan�m�n�n 
önemine de�inen Ergün, “Kamu 
al�mlar�nda KOB�’lerin de pay�n� 
art�rmay� da gündemimize ald�k. 
Hatta Türkiye’de üretilen ürünleri 
alma ve kullanma konusunda özen 
gösteren kamu kurumlar�na yönelik 
özel bir ödüllendirme sistemi de 
geli�tirebiliriz. Bu konunun bütün 
kurumlar�m�zca sahiplenilmesi ve 
tedbirlerin hayata geçmesi için, 
konuyu Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu’na ta��may� da planl�yoruz. 
Türkiye’de üretilen ürünlerin 
kullan�lmas�n�n, ülkemizin rekabet 
gücünü ve ihracat potansiyelimizi 
de art�raca��n� dü�ünüyorum” dedi.

OST�M Sanayici ve ��adam-
lar� Derne�i Ba�kan� Kes-
kin, Merkez Bankas� ve 

baz� kurumlar�n �stanbul’a ta��n-
mas� projesine kar�� ç�karak, “An-
kara ekonomisi sönecek, ya�am 

kalitesi dü�ecek. Ankara, bir ça-

k�l ta��n� bile kaybetmemeli” dedi

OST�M Sanayici ve ��adamlar� 
Derne�i (OS�AD) Ba�kan� Adnan 
Keskin, TBMM’ye sunulan “tor-
ba tasar�”da Vak�fbank, Kalk�n-
ma Bankas�, Merkez Bankas� ve 
BDDK’nin Ankara’dan ta��nmas�-
n�n öngörüldü�ünü belirterek, “An-
kara ekonomisi sönecek, ya�am 
kalitesi dü�ecek. Ankara, bir çak�l 
ta��n� bile kaybetmemeli” dedi.
 

Ekonomisi sönecek
 

 Keskin yapt��� aç�klamada, 
baz� kamu alacaklar�n�n yeniden 
yap�land�r�lmas�n�n da düzen-
lendi�i Torba Tasar�’n�n TBMM 
Ba�kanl���’na sunuldu�unu, tasa-
r�yla bankalar�n �stanbul’a ta��n-
mas� gibi baz� kanunlarda da de-
�i�iklik yap�ld���n� hat�rlatt�. Tür-
kiye Kalk�nma Bankas�, Merkez 
Bankas�, BDDK; Vak�� ar Banka-
s�, Sermaye Piyasas� Kurulu’nun 
da �stanbul’a ta��nmas�n�n önünü 
açan düzenlemenin Ankara aç�-
s�ndan olumsuz bir durum oldu-
�unu kaydetti. Keskin, “Ankara 
ekonomisi sönecek, ya�am ka-

litesi dü�ecek. Ankara, bir çak�l 
ta��n� bile kaybetmemeli” dedi. 

Alk��lar yap�land�rmaya

 Dernek olarak yasan�n, kamu 
alacaklar�n�n yap�land�r�lmas�yla 
ilgili bölümlerini alk��lad�klar�n� 
ve hükümete te�ekkür ettikleri-
ni, vergi aff�n�n çok kapsaml� ol-
du�unu belirten Keskin, “Vergi 
aff�, çok büyük yararlar sa�laya-
cak ve i�letmeler derin bir nefes 
alacakt�r. Oldukça kapsaml� bir 
çal��ma bu. Naylon faturac�lar�n 
bu tasar�n�n içinde olmamas� ise 
çok sevindirici. Bu af, devletle 
mükellef aras�nda mali bar��� sa�-
layacakt�r” ifadelerini kulland�.
Borçlar kanunu ile Türk Ticaret 
Kanununun de�i�iyor olmas�n�n 
da Türkiye Cumhuriyeti tarihi aç�-
s�ndan önemli oldu�unu ve y�llar�n 
bo�lu�unu kapatt���n� kaydeden 
Keskin, “Türkiye, nihayet ça�da� 
bir ticaret kanununa kavu�uyor” 
dedi. 

Sanayi ve Ticaret Bakan�Sanayi ve Ticaret Bakan�
Nihat ERGÜNNihat ERGÜN

OS�AD BA�KANIOS�AD BA�KANI
Adnan KESK�NAdnan KESK�N
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“Taklit eden de�il, taklit edilen ürünlerimiz var”

KGF 738 KOB�’ye 430 milyon TL kefalet verdi

Turquality kapsam�nda organize edilen ‘Design Turkey’ yar��mas�na bu y�l � rmalar 311 tasar�mla 
kat�l�rken, bu çal��malar�n 230’unun ba�ar�l� bulunarak, sergilenmeye de�er bulundu�u aç�kland�. 
T�M Ba�kan� Mehmet Büyükek�i, “Art�k taklit eden de�il, taklit edilen ürünlerimiz var” dedi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) A.�. bu y�l�n ilk 9 ay�nda toplam bin 738 KOB�’ye 430 milyon 82.2 bin TL kefalet verdi.

Endüstriyel tasar�m alan�nda 
2006 y�l�nda Turquality 
�emsiyesi alt�nda yola ç�kan 

‘Design Turkey’ endüstriyel tasar�m 
yar��mas�nda en iyi tasar�mlar ikinci kez 
ödüllendirildi. Turquality kapsam�nda 
D�� Ticaret Müste�arl���(DTM), Türkiye 
�hracatç�lar Meclisi(T�M) ve Endüstriyel 
Tasar�mc�lar Meslek Kurulu�u(ETMK) 
taraf�ndan organize edilen ‘Design 

Turkey’ yar��mas�na kat�lan 311 
tasar�mdan 230’unun, ba�ar�l� bulunarak 
sergilenmeye de�er oldu�u aç�kland�. 
 Büyükek�i ödül töreninde yapt��� 
konu�mada uzun vadede rekabet gücünü 
art�rmak ad�na marka ve tasar�m�n 
önemli oldu�unu vurgulayarak, “Ülke 
olarak üretim ve ihracatta büyük 
a�ama kat ettik. Art�k taklit eden de�il 
taklit edilen ürünlerimiz var” dedi. 

Design Turkey 2010 ile yeni � lizlenen 
tasar�mlar�n görücüye ç�kt���n� belirten 
Büyükek�i, “Kabu�umuzu k�rd�k.Ülke 
olarak, toplum olarak köklü bir de�i�imle 
kar�� kar��yay�z. �hracat ve üretim 
hede� erimizi giderek büyütüyoruz. 
Bunun için de endüstriyel tasar�m� 
ileriye ta��mam�z gerekiyor” ifadelerini 
kulland�.
 D�� Ticaret Müste�ar� Ahmet Yak�c� 
ise Türkiye’nin bölgesinde önemli 
bir güç haline geldi�ini kaydederek, 
“Ekonomimize bak�n. Büyüme oranlar� 
istenilen seviyede. Üretim ve sanayimiz 
gayet iyi. Ancak d�� ticaret dengesi hala 
aleyhimize. Bunu lehimize çevirmek 
için endüstriyel tasar�ma odaklanaca��z. 
Ku�ku yok ki Türkiye’nin büyümesi ad�na 
tasar�m ön plana konulmal�” yorumunu 
yapt�. Endüstriyel Tasar�mc�lar Meslek 
Kurulu�u Ba�kan� (ETMK) Berna 
Dalaman da endüstriyel tasar�ma devlet 
nezdinde ilginin artmas�ndan duydu�u 
memnuniyeti dile getirdi. Dalaman, 
“Gerek devletin gerek sanayicinin 
endüstriyel tasar�ma olan katk�s� artmal�, 
bu alan dünyada önemli bir konum 
almal�d�r. Gençlerin önünü aç�c�,te�vik 
edici uygulamalara gidilmelidir” dedi.

Birbirinden ilginç 
ürünler yar��t�

 Verilen bilgiye göre D�� Ticaret 
Müste�arl���, T�M ve ETMK taraf�ndan 
düzenlenen yar��maya � rmalar 311 
tasar�mla kat�ld�. Bunlardan 230’u 
ba�ar�l� bulunarak sergilenmeyi hak etti. 
Yar��mada, vücuttan kopmu� uzuvlar için 
acil ta��y�c� birimi, acil durumlarda insan 
ta��maya yönelik Rulo Sedye, 4 kap�l� 
gardrop tipi buzdolab�, geyik �eklinde 
tasarlanm�� kitapl�k gibi birbirinden 
ilginç tasar�mlar, �stanbul D�� Ticaret 
Kompleksi’nde görücüye ç�kt�. Di�er 
yandan �yi Tasar�m, dal�nda 47, 
Üstün Tasar�m dal�nda 19, Kavramsal 
Tasar�m dal�nda da 3 ödül verildi. 
Ba�ar�l� görülen tasar�mc�lar ödüllerini 
D�� Ticaret Müste�ar� Ahmet Yak�c�, 
Gümrük Müste�ar� Ziya Altunyald�z, 
T�M Ba�kan� Mehmet Büyükek�i, 
�DDM�B Ba�kan� ve Desigin Turkey 
icra Kurulu Ba�kan� Tahsin Öztiryaki 
ile ETMK Ba�kan� Berna Dalaman’�n 
elinden ald�.

KOB�’lerin teminat sorununun 
çözümü amac�yla kurulan Kredi 
Garanti Fonu (KGF) A.�. bu y�l�n 

ilk 9 ay�nda toplam 2 bin 735 KOB�’nin 
831 milyon 346.4 bin TL’lik kefalet 
talebine kar��n öz kaynaklar�ndan bin 
738 KOB�’ye 430 milyon 82.2 bin TL 
kefalet kulland�rd�. Böylece KGF gelen 
taleplerin yüzde 51.7 kar��lam�� oldu. 
KGF verilerinden yap�lan belirlemelere 
göre, 2 bin 735 KOB� bu y�l�n ilk 9 
ay�nda teminat sorununu çözmek için 
KGF’ye toplam 831 milyon 346.4 bin 
TL’lik kefalet talebinde bulundu. KGF, 
söz konusu dönemde bin 738 KOB�’nin 
öz kaynaklar�ndan toplam 430 milyon 
82.2 bin TL’lik talebini kar��lad�. Bu 
dönemde yakla��k bin ki�ini kefalet 
talebine cevap verememi� oldu. 

 KGF’nin �ube say�s� 2010 y�l� haziran 
ay� itibar�yla 19’a yükseldi. KGF’nin 
2009 y�l� Ekim ay�nda Ortakl�k yap�s�na 

19 banka kat�larak ve toplam sermayesi 
60 milyon TL’den 240 milyon TL’ye 
yükseltildi. Yeni yap�lanmada TOBB, 
KOSGEB ve bankalar�n tamam� yüzde 
33’er, di�er ortaklar ise yüzde 1’lik 
paya sahip oldu. 15 Temmuz 2009 tarih 
ve 2009/15197 say�l� bakanlar kurulu 
karar� ile Hazine Müste�arl���’n�n kredi 
garanti Kurumlar�na 1 milyar TL’ye 
kadar destek sa�layabilmesine ili�kin 
yap�lan düzenleme çerçevesinde 2010 
y�l� ba�� itibar�yla KGF taraf�ndan hazine 
destekli kefalet i�lemlerine ba�land�. Bu 
kapsamda Hazine 2010 y�l� Eylül ay� 
sonu itibar�yla 123 milyon 742 bin TL 
tutar�nda 450 KOB�’YE adet kefalet 
deste�i verdi. 

Sanayi üretimi 2010 y�l� Ekim 
ay�nda geçen y�l�n ayn� ay�na 
göre yüzde 9.8 artarken, bir 

önceki aya göre yüzde 13.4 art�� 
gösterdi. Sanayi üretiminin alt 
sektörleri incelendi�inde, Ekim 
ay�nda geçen y�l�n ayn� ay�na göre; 

madencilik ve ta�ocakç�l��� sektörü 
endeksi yüzde 11.4 gerilerken, imalat 
sanayi sektörü endeksi yüzde 11.3 ve 
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve da��t�m� sektörü endeksi 
yüzde 7.6 artt�.
 Takvim etkisinden ar�nd�r�lm�� 
endeks 2010 y�l� Ekim ay�nda geçen 
y�l�n ayn� ay�na göre yüzde 12.8, 
mevsim ve takvim etkilerinden 
ar�nd�r�lm�� sanayi üretim endeksi ise 
bir önceki aya göre yüzde 3.1 art�� 
gösterdi.

Sanayi üretimi 
yüzde 9.8 artt�

OST�M’in �� ve �n�aat Makineleri 

Kümesi (���M) olarak yürütülen KO-

B�a� (SMEnet) isimli projenin � nal 

toplant�s� ve kapan�� kokteyli 25 Kas�m 

2010 Per�embe günü yap�ld�.

OST�M Ç�rakl�k E�itim ve Ö�rne-

tim Vakf� salonunda düzenlenen top-

lant�ya Çankaya Üniversitesi Rektörü 

Prof. DR. Ziya Burhanettin Güvenç, 

Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 

Ayd�n ile sanayiciler ile projede görevli 

uzmanlar kat�ld�. 

Toplant�da yürütülmekte olan proje-

nin ç�kt�lar� ile ilgili olarak kat�l�mc�-

lara bilgilendirme yap�l�rken, projenin 

amac�n�n Ostim özelinde, Ankara ge-

nelinde ��letmeler aras�nda ileti�imi ve 

i�birli�ini sa�layacak bir a� - platform 

olu�turmak oldu�u kaydedildi. 

Düzenlenen törende projenin �span-

yol ve Romanya ortaklar� da birer ko-

nu�ma yaparken, projeden nas�l fayda-

lan�laca�� da ayr�nt�l� olarak anlat�ld�.

���M’in 
KOB�a� 
projesi 

� nal yapt�
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Canl� yay�nda Bloomberg Tv 
Muhabiri Aylin Erokay’�n 
sorular�n� yan�tlayan Çörtü, 

“Moral düzeltici bir yükselme. Bu Türk 
sanayisinin geldi�i düzeyi de gösteriyor. 
Türk sanayinin gücünde ciddi bir 
yükselme var” diye de�erlendirdi.
 Endeksin günceli takip etti�ini 
belirten Çörtü, Ostim olarak Ostim 
olarak üretim sürecini elektrik tüketim 
rakamlar�ndan izlediklerini, endeks 

ile Ostim’de gözlenen iyile�menin 
çak��t���n� anlatt�.
 Çörtü, “Rakamlarda kas�m ay� etkisi 
ç�k�ld���nda y�ll�k büyüme rakam�n�n 12. 
8 oldu�u görülüyor. Bu da önemli. Son 
iki ayda küçük de olsa dü�ü� vard�, son 
aç�klanan rakam gerçekten ekonominin 

sanayicinin moralini düzeltici bir 
art�� oldu. Sanayi üretimindeki art���n 
lokomoti�  iç ve d�� talepteki art��t�r. 
Hem ihracat verileri, hem iç büyüme 
verileri iyi gidiyor, sanayi üretimi de 
bunu kan�tl�yor. Genel trend Türkiye ve 
Ostim’de sanayi üretiminde istikrarl� bir 
art�� var” dedi.

 Ülkemizde �ehirleraras� 
dengesizlik var

 �stanbul’un Türkiye’de toplanan 
vergideki pay�n�n ve ekonominin 
lokomotif gücü olmas� bak�m�ndan 
%50’nin üzerinde bir paya sahip 
oldu�unu, bunun dengesiz bir rakam 
oldu�unu belirten Çörtü, 
 “Dolay�s� ile �stanbul tra� kte  
sorunlar� ya��yor, gecekondular art�yor, 
�ehir dar geliyor. Sosyal problemler 
ba�l�yor. Burada stratejik bir planlama 
yapmak laz�m.  Bat� ülkelerindeki 
�ehirlere yönelik bir gözlemim var. 
Burada ekonomiyi ta��yan birinci, ikinci, 
üçüncü iller aras�nda büyük makaslar 
yok. �ehirlerin geli�mi�lik düzeyleri bir 

birine yak�n” diye konu�tu.
 Birçok ülkede sektör baz�nda 
bölgelerde kümelenmeler oldu�unu 
vurgulayan Çörtü �u de�erlendirmede 
bulundu:
“Örne�in bir bölgede yaz�l�m geli�tiriliyor, 
di�er bölge ula��mda, bir di�er bölge ise  
sanayide yo�unla��p kümeleniyor. Bizde 
böyle de�il. Bizde �stanbul her konuda 
lokomotif ve büyük �ehir. Spor ba�kenti, 
kültür ba�kenti, ama ayn� zamanda sanayi 
ba�kenti, ayni zamanda � nans ba�kenti. 
Finans ba�kenti derken bir parantez 
açmak istiyorum.  Ankara’daki Merkez 
Bankas� ve di�er baz� kamu kurumlar�n�n 
�stanbul’a ta��nmas� gündemde, bu 
konu bundan sonra da tart���lacak gibi. 
Bu olursa Ankara için bir kay�p olur, 
�stanbul için de bir kazanç olaca��n� 
sanm�yorum. Her �eyin �stanbul’a 
y���lmas� sorun yarat�r. Bu maliyetleri 
de yükseltir. Anadolu Kaplanlar� güçleri 
ile uluslararas� bir hale geldi. Dolay�s� 
ile Ankara deyince sadece Ankara’y� 
kastetmiyoruz. �ç Anadolu havzas�n�, 
Konya, Kayseri, K�r�kkale, Çorum, gibi 
illeri de dü�ünmek laz�m.  Sanayide iç 
Anadolu havzas� bir cazibe merkezidir, 
bu da geli�melerde görülüyor ve dikkate 
al�nmal�.”

Ankara Ticaret Odas� (ATO) 
Ba�kan� Sinan Aygün, 
hükümetin bayram öncesi 

aç�klad��� mali bar��la nefes alan �irketler 
ve vatanda�lar�n benzeri bir “kadife 
devrimi” takipteki krediler nedeniyle 
bankalardan da beklediklerini bildirdi.
 Aygün, yapt��� yaz�l� aç�klamada, 
uluslararas� krizde ayakta kalmaya çal��an 
i�letmeler ve vatanda�lar�n devlete olan 
vergi ve sigorta primi borçlar�n�n yan� 

s�ra bankalara olan takipteki borçlar�n�n 
da artt���n� hat�rlatt�. Uygulanan yüksek 

temerrüt faizlerinin de etkisiyle bat�k 
borçlar�n katlanarak artt���na dikkat 
çeken Aygün, bankalar�n aralar�nda 
anla�arak vatanda�a bar�� eli uzat�p bu 
borçlar�n uzun vadeli taksitlerle tahsiline 
imkân sa�lamalar�n� istedi.

Bankalar anlay�� göstermeli

 Sinan Aygün, kriz döneminde 
bankalara olan kredi borçlar�n� 
vadesinde geriye ödeyemeyerek 
icral�k olan i�letmelerin, ayn� zamanda 
devlete olan vergi ve sigorta primi 
gibi yükümlülüklerini de yerine 
getiremediklerine dikkat çekti. 
 Aygün, “Hükümetin aç�klad��� 
mali bar��� kadife devrim olarak 
nitelendirmi�tim. Bu kadife devrimin 
ba�ar�s� bankalar�n da kredi borçlular�na 
kadife bir dokunu�la yakla�malar�ndan 
geçiyor. E�er bankalar anlay�� 
göstermez ise bankan�n icra takibi 
alt�ndaki i�letmeler, getirilen bu 

mali aftan yararlan�p yeniden 
üretime ve ticari hayata dönme �ans� 
bulamayabilirler” dedi.

210 bin KOB�
rahat nefes al�r

 Aygün, bat�k kredi sorunuyla 
u�ra�an i�letmelerin büyük bölümünün 
KOB�’lerden olu�tu�una dikkat ekti. 
Takipteki 21.1 milyar TL’lik kredinin 
4.2 milyar TL’sinin büyük i�letmelere, 
6.3 milyar TL’sinin KOB�’lere ve 
8.1 milyar TL’sinin de tüketicilere 
ait oldu�unu belirtti. KOB�’lerin 
bankalardan kulland��� toplam kredilerin 
yüzde 24.7 oran�nda artt��� uluslararas� 
kriz döneminde bu i�letmelerin bat�k 
kredilerinin ise yüzde 64.5 oran�nda 
büyüdü�ünü vurgulayan Aygün, bu 
nedenle bat�k banka kredileriyle ilgili 
olarak uygulanacak bir düzenlemenin 
210 bine yak�n KOB�’ye can suyu 
olaca��n� kaydetti.

“Bankalardan da kadife devrim bekliyoruz”

Çörtü: “Son sanayi endeksi moral verdi”

ATO Ba�kan� 
Sinan Aygün, mali 
bar��la nefes alan 

vatanda�lar�n, 
bankalardan da 

benzeri bir “kadife 
dokunu�” bekledi�ini 

bildirdi.

Ostim Endüstriyel 
Yat�r�mlar A.� D�� 

Ticaret Ve Projeler 
Koordinatördü 
Abdullah Çörtü 

Bloomberg Televizyon 
kanal�na Ekim 

ay� sanayi üretim 
endeksinde meydana 
gelen % 9.8’lik art��� 

yorumlad�. 
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“Temiz enerji sektörü yasal düzenleme bekliyor”
Temiz Enerji Platformu 

taraf�ndan düzenlenen 
Temiz Enerji Teknolo-

jisinde Son Geli�meler Sem-
pozyumu ve Ça�lara Uzanan 
Köprü: Temiz Enerji Belgese-
li Galas� Ostim Ç�rak E�itim 
ve Ö�retim Vakf�nda yap�ld�.
Toplant�ya TBMM Sanayi 
Komisyonu Ba�kan� Prof. 
Dr. Soner Aksoy, Enerji Eski 
Bakan� Hilmi Güler, Adana 
Milletvekili Tacidar Seyhan, 
Kültür Eski Bakan� Nam�k 
Kemal Zeybek Ostim OSB 
yöneticileri ve enerji sektörü 
� rmalar� kat�ld�.
 nerji Eski Bakan� Hilmi Gü-
ler, Sanayi Komisyonu Ba�-
kan� Aksoy, Meclis Teknoloji 
Kurulu Üyesi Tacidar Seyhan 
da aç�l��ta birer konu�ma yap-
t�lar.  
 Konu�mac�lar dünyada te-
miz enerji kaynaklar�na yöne-
limin h�zla artt���n�, gelecek 
ku�aklar aç�s�ndan temel gün-
dem maddesinin enerji üretimi 
ve tüketimi oldu�unu ancak, 
temiz enerjiye ili�kin yasa ve 
yönetmelikler konusunda dü-
zenlemelerin yeterince h�zl� 
yap�lamad���n� dile getirdiler. 
 Aç�l�� konu�malar�n�n 
ard�ndan ODTÜ Elektrik-
Elektronik Mühendisli�i Fa-
kültesi Ö�retim Üyesi ve 
Enerji Piyasas� Düzenleme 

Kurul üyesi Prof. Dr. Osman 
Sevilo�lu’nun yönetti�i sem-
pozyuma geçildi. 
 Sempozyumda Prof.Dr. 
Mustafa �lba�- Gazi Üniver-
sitesi Enerji Sist.Müh.Böl.
Ö�retim Üyesi Hidrojen, Prof.
Dr. Nedim Saraço�lu (Bart�n 
Üniversitesi Orman Fak. Ö�-
retim Üyesi) Biyokütle, Prof.
Dr. Tanay S�dk� Uyar (Marma-
ra Üniversitesi Ö�retim Üyesi) 
Rüzgar, Prof.Dr. �ener Oktik 
(Mu�la Üniversitesi Rektörü-
Güne� Enerjisi Uzman�) Gü-
ne� Enerjisi, Tolgay Benderli 
(Jeotermal Enerji Vakf� Genel 
Sekreteri) Jeotermal, Prof. Dr. 
Birol K�lk�� (Ba�kent Üniver-
sitesi Ö�retim Üyesi) Termo-
dinamik Enerjisine ili�kin Tür-
kiye ve uluslararas� alandaki 
uygulamalar ve son geli�mele-
re ili�kin bildiriler sundular.
 Program�n son bölümünde, 
“Ça�lara Uzanan Köprü: Te-
miz Enerji” belgeselinin sine-
vizyon gösterisi düzenlendi ve 
belgeselinin yap�mc�s� Mevlüt 
�ahbaz ile Mucitler ve Ara�-
t�rmac�lar Derne�i Ba�kan� 
Mustafa Köksal’a Ostim ad�na 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Or-
han Ayd�n taraf�ndan te�ekkür 
plaketi takdim edildi.

Türk Telekom’un altyap� ve 
çözüm hizmetleri ile kuru-
lan Kent Güvenlik Yönetim 

Sistemi (KGYS) projesinin hayata 
geçirildi�i illere ba�kent Ankara da 
eklendi.  Ankara’da asayi� ve tra� k 
gözetim sistemlerinin en üst teknoloji 
ile geli�tirilmesi amac�yla hayata ge-
çirilen projeyle, Ankara’da 513 nok-
tada yüksek çözünürlüklü yakla��k 
1400 kamerayla ihlaller an�nda göz-
lenebilinecek. 

Türkiye’nin öncü yak�nsama ve ile-
ti�im teknolojileri �irketi Türk Tele-
kom, geli�tirdi�i proje ve hizmetler 
ile de�er yaratmaya devam ediyor. 
Türkiye’de özellikle büyük �ehirler-
de kent güvenli�inde yeni bir dönem 

açan KGY (Kent Güven-
lik Yönetim) sistemini 
Türk Telekom teknoloji 
ve altyap�s� ile Ankara’da 
kurdu.  Ankara Emniyet 
Müdürlü�ü ile birlikte 
yürütülen proje, Ankara 
polisinin sevk ve idaresi-
nin dijital ortamda tek bir 
merkezden yap�lmas�n� ve 

tüm faaliyetlerin tek bir veritaban�nda 
toplanarak bu verilere dayal� güvenlik 
planlamalar� yap�lmas�n� sa�layacak. 

Türk Telekom Genel Müdürü K. 
Gökhan Bozkurt, kamu güvenli�i gibi 
hayati bir konuda, ülke çap�nda yürü-
tülen KGYS’nin bir parças� olmak-
tan mutluluk duyduklar�n� belirterek, 
�unlar� söyledi: 

“Kamu güvenli�i ile ilgili çal��ma-
lar�m�z tüm Türkiye genelinde büyük 
bir h�zla sürüyor. Emniyet ve kamu 
kurulu�lar�na �ehir güvenlik sistem-
leri altyap�s�n�n kurulumu, bak�m�, 
yenilenmesi gibi konularda tüm des-
te�i sa�l�yor ve 7/24 hizmet sunu-

yoruz. Güçlü teknoloji altyap�m�zla, 
ülke çap�nda kamu güvenli�i aç�s�n-
dan büyük önem ta��yan KGYS’de 
rol üstlenmekten mutluluk duyuyo-
ruz. �imdiye kadar projemizi �stanbul, 
Erzurum, Trabzon, Diyarbak�r, Van, 
Bursa ve birçok ba�ka ilde ba�ar�yla 
kurduk. Ankara’n�n ard�ndan projemizi 
yeni illerle sürdürece�iz.”

KGYS kapsam�nda, Ankara’da 513 
noktaya, 825 sisteme ait 1400 yük-
sek çözünürlüklü kamera yerle�tirildi. 
Bunlar�n 298’ini 360 derece dönebilen 

kameralar olu�turuyor. Sistemde, bir-
birinden farkl� özelliklere sahip kame-
ralar�n bir bölümü sürücülerin k�rm�z� 
���k ve h�z ihlallerini an�nda tespit ede-
bilecek.  Kameralar�n bir bölümü de 
plaka tan�ma özelli�i ile kay�p, çal�nt� 
veya aranan araçlar� belirleyerek polis 
ekiplerini uyaracak. H�z ihlali yapan ya 
da k�rm�z� ���kta geçen araçlar�n sahip-
lerine ceza makbuzu kesilmesi öngörü-
lürken, cezalara itirazda foto�raf ve 12 
saniyelik görüntü kay�tlar� delil olarak 
sunulabilecek.

Türk Telekom’dan Ankara’ya teknolojik güvenlik
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DTM �hracat Genel Müdürü �bra-
him �ener ve baz� DTM uzman-
lar� Uluslar aras� Rekabetçili�in 

Desteklenmesi Hakk�nda Tebli�e ili�kin 
aç�klamalarda bulunurken, yöneltilen so-
rular� da yan�tlad�lar.
 �ener, yapt��� sunumda yeni vizyonla-
r�n�n “Proje ve kümelenme yakla��m�n� 
esas ala yerel dinamiklerin harekete geçi-

rilmesine olanak sa�layarak i�birli�i kuru-
lu�lar�n�n önderli�inde ihracat seferberli�i 
ba�latmak” oldu�unu söyledi. ��birli�i ku-
rulu�lar�n�, �hracatç� Birlikleri, �l Ticaret ve 
Sanayi Odalar�, Sanayi Odalar�, Organize 
Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Sek-
törel Üretici Dernekleri Sektörel D�� Tica-
ret �irketleri (SD�), �malatç�lar�n kurdu�u 
dernek-birlik veya kooperati� er oldu�unu 
anlatan �ener, bunun kümelenme ve proje 
bazl� olaca��n� vurgulad�. 
 “Kümelenme anlay���m�z, � rmalar�n 
i�birli�i kurulu�lar� önderli�inde; i� ortak-
l�klar� yaparak ortak proje üretmeleri ve 

organize olmalar�d�r” diyen �ener, bürok-
rasiyi azaltt�klar�n�, eski destek mekaniz-
mas�n�n �irketlerin bürokratik sürece gire-
rek bireysel ba�vuru yapmalar� oldu�unu, 
yeni anlay��lar�n�n ise rekabetçilik tebli�i 
çerçevesinde �irketlerin bürokratik süreç-
lerden ar�nd�r�lmas�, i�birli�i kurulu�lar�-
n�n ba�vuru yapmas� �eklinde oldu�unu 
söyledi. 
 �hracat Koçlu�u anlay��lar�n� kurumsal-
la�t�rd�klar�n� belirten DTM �hracat Genel 
Müdürü �ener �unlar� söyledi: 
 “Kümelenme anlay��� ve proje yakla��-
m� çerçevesinde �irketlerimizin proje bazl� 

e�itim ve/veya dan��manl�k, istihdam, yurt 
d��� pazarlama veya al�m heyeti ve birey-
sel dan��manl�k programlar�n�n birbirine 
ba�l� �ekilde uygulanabilece�i bütünle�ik 
bir destek mekanizmas�na dönü�türüldü.”
Ostim METEM salonunda gerçekle�en 
toplant�n�n son bölümünde ise Medikal 
Küme, �� ve �n�aat Makineleri Kümesi 
ile Yenilenebilir Enerji küme Koordina-
törlüklerinin haz�rlad�klar� ihracata yö-
nelik projelerin sunumlar� yap�ld�. �ener, 
“Ostim kümelenme ve proje üretimi ko-
nusunda ba�ar�l� bir örnek. DTM olarak 
ön bilgilerini ald���m�z proje sunumlar�n� 
de�erlendirece�iz. Ostim bir marka ve 
Ostim’den gelecek projelerin ba�ar�l� so-
nuçlanaca��na inan�yorum” dedi.

DTM DESTEK KONULARI:
E�itim ve/veya dan��manl�k ihtiyac�-• 
n�n analizi
�� plan� ve ihracat stratejilerinin haz�r-• 
lanmas�, izlenmesi
�hracat potansiyelinin belirlenmesi • 
Süreç iyile�tirme ve yönetimi• 
Bilgi ve ileti�im teknolojileri dan��-• 
manl���
Ayn� de�er zincirinde yer alan, bir-• 
birleriyle ili�ki içinde olan ve co�ra-
�  yak�nl�k içinde bulunan �irketlerin 
uluslararas� rekabetçilik yönünde yol 
haritalar�n�n haz�rlanmas�
Müste�arl�kça uygun görülen di�er • 
konular.

Türkiye’nin tra� k raporunu haz�rlayan Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarlar� Konfederasyonu (TESK) Genel Ba�-
kan� Bendevi Palandöken Türkiye’de son y�llarda 

kazalarda ölüm ve yaralanma say�s�n�n art�� h�z�n�n dü�me-
sine ra�men halen AB ortalamas�n�n çok üzerinde oldu�unu 

söyledi. Palandöken, “AB ülkeleriyle kar��la�t�rd���m�zda 
100 bin araca dü�en ölü say�s� AB ortalamas� 13 iken ülke-
mizde iki kat�ndan fazla gerçekle�erek, 30 ki�i olmaktad�r. 
Bin ki�iye dü�en araç say�s� ülkemizde 197 olurken AB or-
talamas�nda 476 araç dü�mektedir” dedi.

Türkiye’nin tra� k raporunu haz�rlayan Tür-
kiye Esnaf ve Sanatkarlar� Konfederasyonu 
(TESK) Genel Ba�kan� Bendevi Palandö-

ken Türkiye’de son y�llarda kazalarda ölüm ve ya-
ralanma say�s�n�n art�� h�z�n�n dü�mesine ra�men 
halen AB ortalamas�n�n çok üzerinde oldu�unu 
söyledi. Palandöken, “AB ülkeleriyle kar��la�t�rd�-
��m�zda 100 bin araca dü�en ölü say�s� AB ortala-
mas� 13 iken ülkemizde iki kat�ndan fazla gerçek-
le�erek, 30 ki�i olmaktad�r. Bin ki�iye dü�en araç 
say�s� ülkemizde 197 olurken AB ortalamas�nda 
476 araç dü�mektedir” dedi.

TESK Raporu: Trafik can ve mal dü�man�!

Kazalar büyük oranda sürücü 
kusurundan gerçekle�iyor

DTM destekleri ‘kümelenme bazl�’ olacak

Türkiye’nin tra� k raporunu haz�rlayan TESK Genel Ba�kan� Bendevi Palandöken, 

Bayramlar�n hep üzüntü ile sonuçland���n� ifade ederek, “Dünyada her y�l 1 

milyon 250 bin ki�inin hayat�n� kaybetti�i kazalarda ülke olarak son 10 y�ldaki 

maddi kayb�m�z 8 milyar 597 milyon 136 bin 463 TL’dir” dedi.

D�� Ticaret Müste�arl��� 
(DTM) Kümelenme 
ve Proje Bazl� KOB� 

Destekleri konusunda 
bilgilendirme toplant�s�n� 

Ostim’de yapt�. Toplant�ya 
Ostim OSB Yönetim 

Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n ile Yönetim 

kurulu üyeleri,  Ostim 
Medikal, Savuma Sanayi, 

Yenilenebilir Enerji ve 
�� ve �n�aat Makineleri 
sektör kümelerinde yer 

alan � rmalar kat�ld�.

n, 
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Ankara Kalk�nma Ajans�, Yöne-
tim Kurulu üyelerinin de haz�r 
bulundu�u bir bas�n toplant�s� 

ile do�rudan destek program�n� aç�klad�. 
Ankara Kalk�nma Ajans� Yönetim Kurulu 
Ba�kan� olan Vali Yüksel, Rixos Otel’de 
kalk�nma ajans�n�n yönetim kurulu üyele-
riyle birlikte düzenledi�i bas�nla tan��ma 
toplant�s�nda, kalk�nma ajanslar�n�n yerel 
yönetimlerle, genel yönetim aras�nda den-
ge sa�layan kurulu�lar oldu�unu söyledi. 
 Ankara’da art�k yerel dinamikleri ha-
rekete geçirme zaman�n�n geldi�ini ifade 
eden Yüksel, “Ankara’y� daha iyi noktala-
ra ta��yal�m, Ankara’y� bir dünya �ehri ya-
pal�m demenin bana göre tam zaman�d�r. 
Bunu yapacak kurumlardan biri kalk�nma 
ajans�d�r” dedi. Yüksel, tüm geli�mi� ülke-
lerde 2 bine yak�n, AB bünyesinde ise bin 
600 kalk�nma ajans� bulundu�unu belirte-
rek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerel 
bir model olan, yerel dinamikleri dengede 

tutan bu kalk�nma ajanslar�yla bulu�ma-
da biraz gecikti�ini kabul etmek gerek. 
Türkiye, 2005 y�l�nda bölgesel kalk�nma 
ajanslar�yla ilgili çal��maya ba�lad�. Bu-
gün Türkiye’nin dört bir yan�nda 26 tane 
ajans kuruldu” diye konu�tu.
 Yerel tüm kalk�nma projeleri ve fa-
aliyetlerini � nanse edeceklerini, yeni 
yat�r�m alanlar�n� de�erlendireceklerini, 
KOB�’lere özel önem vereceklerini ve bir 
‘Kobisinerji hareketi’ ba�latacaklar�n� an-
latan Yüksel, �unlar� kaydetti: 
 “Ankara’n�n kalk�nmas�yla ilgili k�sa, 
orta ve uzun vadeli planlar�n� günün �art-
lar�na uygun olarak yeniden gözden ge-
çirece�iz. Kentte sosyal alandaki bütün 
çal��malara katk� sa�layaca��z. Bilgi ban-
kalara olu�turaca��z. Ankara Kalk�nma 
Ajans� 25 Temmuz 2009 tarihinden bu-
güne kadar alt yap� çal��malar�m�z� yürüt-
tük. Ankara il s�n�rlar� içerisinde ya�ayan 
nüfusun, ya�am kalitesini art�r�c� ve gelir 

düzeyini yükseltici, yenilikçi, bir kalk�n-
ma kültürünün geli�tirilmesi ve uygulan-
mas� konusunda gerekli her türlü deste�i 
sa�lamay� amaçl�yoruz. Ankara’n�n her 
yerinde olmay� taahhüt eden bir ajans 
anlay���m�z var. Bölgenin cazibesini ar-
t�raca��z. Ankara’n�n cazibesini art�rmak 
için de rekabetçi ve yenilikçi tüm giri�im-
leri te�vik edece�iz. Ankara’y� ulusal ve 
uluslararas� alanda her konuda tan�taca��z. 
Ankara’da üretimi ve istihdam� art�r�c� ya-
t�r�m ve projeleri destekleyece�iz. Anka-
ral� i�letmelerin küresel anlamda rekabet 
gücünü mutlaka art�raca��z. Ajans�n bütün 
faaliyetlerini kat�l�mc�l�kla yürütece�iz. 
Ankara’n�n topyekun kalk�nmas�n� sa�-
layacak politikalar�n hayata geçirilmesi 
Ankara Kalk�nma Ajans�n�n temel hede�  
olacakt�r.”
 Vali Yüksel, mektup yazd��� dünyada-
ki turizm kanaat önderlerini 15 Aral�kta 
Ankara’ya davet etti�ini belirterek, 2011 
y�l�n�n Ankara’da turizm aç�s�ndan yeni 
�eylerin konu�ulaca�� bir y�l olaca��n� bil-
dirdi.
Ajans�n yönetim kurulu üyesi Büyük�e-
hir Belediyesi Ba�kan� Melih Gökçek de 
Ankara’n�n kalk�nmas� için ellerinden ge-
leni yapmaya haz�r olduklar�n� belirterek, 
2011 y�l�nda Esenbo�a Havaalan� yak�nla-
r�na bir fuar alan� kazand�racaklar�n�, bu-
nun kentin turizmine önemli ölçüde katk� 
sa�layaca��n� kaydetti. Gökçek, 2020 y�-
l�nda EXPO’yu almak istediklerine dikka-
ti çekerek, �unlar� söyledi:
 “Bu konuda özellikle yerel yöneticiler 
olarak çok ciddi kararl�y�z. Aram�zda tam 
bir � kir birli�i var. Ankara’da inanç turiz-
mi son derece önemli. Hac� Bayram böl-
gesinin yeniden restore edilmesi, düzen-

lenmesi çal��malar� devam ediyor. Hemen 
bunun kar��s�ndaki H�d�rl�k Tepe bölgesi, 
Ankara’daki inanç turizmine önemli bir 
potansiyel getirece�ine inan�yoruz. Hay-
vanat bahçesi çal��malar�na da 2011 y�l� 
içinde mutlaka ba�layaca��z. Dünya stan-
dartlar�nda gerçekle�tirece�imiz bu proje-
miz de kentin turizmine önemli katk� sa�-
layaca��na inan�yoruz. Disneyland için, 
maalesef yat�r�mc�lar� iknada zorlan�yo-
ruz. Belli noktaya kadar getirdi�imiz ya-
t�r�mc�lar avucumuzdan kaym�� durumda. 
yine aray�� içerisindeyiz. Olmazsa, TOK� 
ile birlikte yapman�n çabas� içerisinde ola-
ca��z. Elimizde çok büyük bir de�er var. 
Termal turizm aç�s�ndan da Ankara’n�n 
önemli bir kapasitesi var. Ankara’daki 
Termal sular a��r� derecede fazla. Hay-
mana, Aya�, K�z�lcahamam’da gerçekten 
mükemmel Termal imkanlar bulunuyor. 
Hatta Hüseyingazi’nin eteklerinde bile 
sular var. Bütün bunlar� harekete geçirme-
liyiz. �nan�yorum ki, böyle el ele birlikte 
çal��t���m�z taktirde, 1-2 y�l içinde önemli 
de�i�ikliklerin oldu�unu görece�iz.”
 Toplant�da Ankara Kalk�nma Ajans� 
Genel Sekreteri Doç. Dr. As�m Balc� da 
ajans�n faaliyet alanlar�yla ilgili bilgi ver-
di. 
 Bas�n bilgilendirme toplant�s�na  Ajans 
Yönetim Kurulunu olu�turan Ankara Bü-
yük�ehir Belediye Ba�kan� Melih Gökçek, 
Kalk�nma Kurulu Ba�kan� Mustafa Lale, 
�l Genel Meclisi Ba�kan� Ahmet Arsla-
no�lu, Ankara Sanayi Odas� Ba�kan� Nu-
rettin Özdebir, Ostim OSB Ba�kan� Orhan 
Ayd�n, Ankaral�lar Vakf� Ba�kan� Ayhan 
Sümer ve Bilkent Cyberpark Yöneticisi 
Yasemin Eda Erdal ve kat�ld�lar. 

“Ba�kentin potansiyeli harekete geçiyor”
Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, “Ankara’n�n 

cazibesini art�rmak için de rekabetçi ve yenilikçi 
tüm giri�imleri te�vik edece�iz. Ankara’y� ulusal ve 

uluslararas� alanda her konuda tan�taca��z” dedi.
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S�tk� Öztuna’n�n Türkiye’de ilk 
barkot sistemini uygulayan ki�i 
olarak yenilikçi taraf�n� ortaya 

koydu�unu ifade eden Hisarc�kl�o�lu, 
insanlar�n hergün i�e giderken o gün 
yeni ne yapabilece�ini dü�ünerek hare-
ket etmesi gerekti�ini kaydetti.
 Aç�l��a Hisarc�kl�o�lu’nun yan� s�ra, 
Ankara Sanayi Odas� (ASO) Ba�kan� 
Nurettin Özdebir, AK Parti Genel Ba�-
kan Yard�mc�s� Haluk �pek, Yenima-

halle Belediye Ba�kan� Fethi Ya�ar, 
OST�M Ba�kan� Orhan Ayd�n ile çok 
say�da i�adam� ve davetliler kat�ld�.

�novasyon ve ölçek ekonomisi

 Aç�l��ta konu�an ASO Ba�kan� Nurettin 
Özdebir, Öztuna’n�n iki özelli�i bulun-
du�unu, bunlar�n inovasyon ve ölçek 
ekonomisini uygulamak oldu�unu anla-
t�rken, OST�M Ba�kan� Orhan Ayd�n da 

Öztuna’n�n aile �irketi gibi sürdürülebi-
lirli�i zor bir i�in üstesinden gelebilen 
biri oldu�unu bildirdi
 Ak Parti Genel Ba�kan Yard�mc�s� 
�pek ise, dünyada sahip oldu�u kaynak-
lar� i�leyip bunu ihraç eden say�l� ülke 
bulundu�unu, Türkiye’nin de bu ülke-
ler aras�nda yer ald���n� söyledi. �pek, 
Türkiye’nin gerçekle�tirdi�i ihracatta 
ise OST�M’in büyük eme�i ve çabas� 
bulundu�unu anlatt�.
 Yenimahalle Belediye Ba�kan� Fethi 
Ya�ar, aile �irketlerini Türkiye’de ya-
�atman�n zor oldu�unu, bir süre sonra 
bu �irketlerin da��l�p, yok olduklar�n� 
kaydetti. Ya�ar, oysa geli�mi� ülkelerde 
100-150 y�ll�k kurumsalla�m�� aile �ir-
ketlerinin ya�amlar�n� sürdürdüklerini 
anlatt�.

 �kmal Teknik San. ve Tic. A.�. Yöne-

tim Kurulu Ba�kan� S�tk� Öztuna da 4. 

yap� marketi açmaya kalkt��� için baz�-

lar�n�n kendisini ‘’deli’’ olarak nitele-

diklerini anlatarak, ‘’Evet ben bir delilik 

yapt�m. Ticaret bir risktir ve ben de bir 

deliyim’’’ dedi.

Hisarc�kl�o�lu ve 
di�er konuklara birer 

an� plaketi verildi

 Aç�l��ta �kmal Teknik San. ve Tic. 

A.�.’nin geli�imi ile Yönetim Kuru-

lu Ba�kan� S�tk� Öztuna’n�n öyküsü-

nü anlatan bir � lm gösterisi yap�l�r-

ken, uzun zamandan beri Öztuna’n�n 

yan�nda çal��anlardan baz� i�çilere 

plaket verildi. Daha sonra Öztu-

na, TOBB Ba�kan� Hisarc�kl�o�lu, 

ASO Ba�kan� Nurettin Özdebir ile 

OST�M Ba�kan� Orhan Ayd�n’a bi-

rer an� plaketi verdi.

 Törenin sonunda ise AK Parti Ge-

nel Ba�kan Yard�mc�s� Haluk �pek, 

Yenimahalle Belediye Ba�kan� Fethi 

Ya�ar, TOBB Ba�kan� M. Rifat Hi-

sarc�kl�o�lu, ASO Ba�kan� Nurettin 

Özdebir, OST�M Ba�kan� Orhan 

Ayd�n ile �kmal Teknik San. ve Tic. 

A.�. yönetim Kurulu Ba�kan� S�tk� 

Öztuna hep birlikte kendilerine veri-

len de�i�ik pense ve kesici aletlerle 

kordon keserek aç�l��� gerçekle�tirdi. 

Aç�l�� s�ras�nda konfetiler at�l�rken, 

törenin sonunda bir de toplu dua 

okundu.

Ankaral�lar �KMAL MARKET’te bulu�tu
�kmal Teknik Sanayi ve Ticaret A.� taraf�ndan 

dördüncüsü kurulan Endüstriyel Yap� Marketi’nin, 
Ostim’deki aç�l�� törenine kat�lan TOBB Ba�kan� 

M. Rifat Hisarc�kl�o�lu, insanlara yararl� olmak için 
yan�nda birini çal��t�rmak ve topluma faydal� olacak 

i�ler yapmak gerekti�ini vurgulad�. 
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Ostim Meslek Yüksek Okulu Ostim 
yöneticileri, Üniversite Rektör ve 
e�itim kadrosu ile bölge sanayicile-

rin kat�ld�klar� törenle hizmete girdi. Bölge-
deki sanayicilerin ihtiyaçlar� do�rultusunda 
belirlenen e�itim program� çerçevesinde 
endüstri ürünleri tasar�m�, elektrik enerjisi 
üretimi, iletimi, da��t�m� gibi programlar�n-
da ilk y�l 86 ö�renci e�itim görecek.
 Yüksek Okulun aç�l�� ve ilk ders töreni-
ne Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R�za 
Ayhan, TESK Genel Ba�kan� Bendevi Pa-
landöken, Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Orhan Ayd�n, Ba�kan Yard�mc�s� S�tk� Öz-
tuna, OS�AD Ba�kan� Adnan Keskin, OR-
S�AD Ba�kan� Özcan Ülgener, Üniversite 
mensuplar� ve bölge sanayici ve i�adamlar� 
kat�ld�.
 Tören, Ostim Vakf� Genel Sekreteri Gül-
naz Karaosmano�lu’nun okulun � kirden 
projeye dönü�mesi ve gerçekle�mesi süreci 
ile bu sürece katk� verenleri tan�tarak te-
�ekkür etmesi ile ba�lad�. Aç�l��ta Yüksek 
Okul Müdürü Behçet Gülenç, TESK Ba�-
kan� Bendevi Palandöken, OS�AD Ba�kan� 
Adnan Keskin birer konu�ma yaparken, 
METEM salonundaki ilk ders bölümünde 
ise Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R�za 
Ayhan ve Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Orhan Ayd�n ö�rencilere hitap ettiler. Tö-
rene daha sonra kurdele kesimi ve binadaki 
s�n�� ar�n gezilmesi ile devam edildi. 

Gazi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. R�za Ayhan:
“Ostim Türkiye’nin 
gözbebe�idir”

 Rektör Prof. Dr. R�za Ayhan da ‘ilk ders’ 
töreninde Gazi Üniversitesi hakk�nda bilgi 
vererek ba�lad��� konu�mas�nda, �ehir üni-
versitesi olduklar�n� ve �ehrin belli yerlerinde 
e�itim ö�retim yapt�klar�n� belirterek, “Üni-
versitemiz 122 ayr� binada e�itim ö�retim fa-
aliyetini yürütüyordu. �imdi bir yerle�kemiz 
daha oldu. OST�M’de, sanayinin merkezinde, 
kalbinde. Hay�rl� mübarek olsun” dedi.

 Ostim Ba�kan� Orhan Ayd�n’�n da Gazi 
Üniversitesi mezunu olarak birçok önemli 
ba�ar�ya imzas�n� att���n� vurgulayan Ay-
han, “Gazili olmak ayr�cal�kt�r” dedi. 
Ostim Meslek Yüksek Okulunu seçtiklerini 
için �ansl� odlular�n belirten Ayhan �unlar� 
söyledi:
 “Ben OST�M’in kurulu�unu hat�rl�-
yorum. OST�M kuruldu�u zaman ‘ne 
yapmaya gayret sarf ediyorlar?’ denil-
mi�ti. Buraya gelmek bile istememi�-
lerdi o dönemde. �imdi ilk mezunlara 
i� garantisi veriliyor, ikinci, üçüncü 
mezunlara da garanti verebiliyorlar. On-
dan sonra da garanti verecekler. Çünkü 
OST�M bu cesamette durmayacak. OS-
T�M Türkiye’nin gözbebe�idir. OST�M 
büyüyerek geli�ecektir. KOB�’lerimiz 
büyüyerek geli�ecektir. Buran�n mezun-
lar�na her zaman ihtiyaç duyulacakt�r. 
Sizlere inan�yorum, sizlere güveniyo-
rum. Sevgili arkada�lar, ‘bal�klar su-
yun içindedir ama o suyun k�ymetini 
bilmezler.’ Sizler Gazi Üniversitesi’nin 
ö�rencilerisiniz. Gazi Üniversitesi’nin 
ö�rencisi olmak bir ayr�cal�kt�r. Mutlaka 
bunun idraki içinde bulunun. Siz Gazi 
Üniversitesi OST�M Meslek Yüksek 
Okulu’nun ö�rencilerisiniz. OST�M’in, 
sanayinin merkezindesiniz. Gününüzü, 
zaman�n�z� iyi de�erlendirin.”

OST�M Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Orhan Ayd�n:
“Bilim ve teknolojiyi 
i�lerimize yans�tmal�y�z.”

 OST�M Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n, ‘ilk ders’te yapt��� konu�mada reka-
betin zor �artlar�nda üretim yapt�klar�n� bu 
yüzden bilim ve teknolojiyi üretimde kul-
lanmalar� gerekti�ini söyledi. Ayd�n, pro-
jeyi Ostimli sanayicilere ve ülkeye hizmet 
amac�yla ba�latt�klar�n�, bu hizmetin ger-
çekle�mesinde TESK’in de büyük özveride 
bulundu�unu” anlatarak, “OST�M olarak 
buray� gençlerimizin okudu�u, sanayici-
lerimizin e�itim gördü�ü ve tüm dünyada 
olup bitenlerin, yeni teknolojilerin, yeni i� 
alanlar�n�n anlat�ld���, konu�uldu�u, akta-
r�ld��� bir merkez olarak, tam da ad�na lay�k 
bir merkez olarak yapmaya karar verdik” 
dedi.
 Ayd�n, sanayiciler, ö�retim üyeleri Ostim 
olarak bu okulun geli�mesi ve ba�ar�s� için 
çal��acaklar�n� belirterek, �unlar� söyledi:
 “Dünyada inan�lmaz bir yar��, inan�lmaz 
bir rekabet var. Bu rekabeti en ac�mas�z 
�ekilde ya�ayan kesim i�adamlar�d�r. Yani 
üretti�i mal� dünya kalitesinde ve standart-
lar�nda yapamazsa, götürüp fuarda herkesin 
önüne koyup satamazsa dükkan�n� kapat-
mak zorundad�r. Bedelini, kar��l���n� ertesi 
hafta ya da ay görür, dükkan�n�n kepenkle-
rini indirmek zorunda kal�r. Dükkan�n� aç�k 
tutacaksa, tutmak istiyorsa bu arkada��m�z 
kesinlikle rekabetin içerisinde, bir yar���n 
içerisindedir ve sürekli ko�mak zorundad�r. 
En son bilgiyi ve teknolojiyi nerede varsa 
gidip bulmak ve uy-
gulamak zorundad�r. 
Yoksa hayat�n� de-
vam ettiremez. Biz-
ler rekabetin çok sert 
ya�and��� bir nokta-
da bulunuyoruz. Bu 
nedenle de bizim 
durmam�z, ihmal 
etmemiz, i�lerimizi 
ertelememiz diye bir 
�ey söz konusu ola-
maz. E�itime önem 
vermemiz gerekir. 
Ancak sanayicileri-

miz de e�itimin k�ymetinin yeterince bili-
nip bilinmedi�i konusunda za� yetimiz var 
maalesef. Biz bu üniversite-sanayi i�birlik-
lerinde bunu da görüyoruz. Sanayicileri-
miz, kendi üniversitelerimizde, kendi okul-
lar�m�zda ö�retilen bilginin, teknolojinin ve 
bilim insanlar�n�n kadrini k�ymetini, de�eri-
ni çok fazla biliyor de�iller. Bu nedenle iki 
taraf�n bak�� aç�s� nedeniyle iki taraftaki bu 
eksikli�i de bizim bir �ekilde gidermemiz 
laz�m. Üniversitelerdeki bilim ve tekno-
lojiyi sanayicilerle bulu�turup, yapt���m�z 
i�lere yans�tmam�z laz�m. Bunun için An-
kara pek çok üniversitenin faaliyet göster-
di�i bir yer ama biz gerçek hayata, üretim 
dünyas�na en yak�n üniversite olarak Gazi 
Üniversitesi’ni biliyoruz ve buna inan�yo-
ruz. Bu nedenle Gazi Üniversitesiyle bu 
projemizi gerçekle�tirdik. Onlara yak��t��� 
için, bize yak��t��� için Gazi Üniversitesi ile 
bu projemizi birlikte gerçekle�tirdik.” 

Gazi-Ostim Meslek Yüksek 
Okulu (G.O.M.Y.O) Müdürü 
Behçet Gülenç:
“Programlar Ostim’in 
ihtiyaçlar�na göre belirlenecek.”

 Gazi-Ostim Meslek Yüksek Okul Mü-
dürü Behçet Gülenç, hede� erinin kampu-
su sürekli e�itim merkezi haline getirerek, 
Gazi Üniversitesinin birikimlerini sanayi-
cilere sunmak oldu�unu söyledi. Okulun 
kurulu� � krinin yedi y�l önceye dayand���n� 
belirten Gülenç, “2009 y�l�nda ba�layan sü-
reç 2010 y�l�nda tamamlanm��t�r. Kurulu�ta 
planlanan endüstri ürünleri tasar�m�, elekt-
rik enerjisi üretimi, iletimi, da��t�m� prog-
ramlar�na ek kontenjandan 86 ö�rencimiz 
kay�t yapt�rm��t�r. Bundan sonra aç�lacak 
programlar Ostimlinin ihtiyaçlar�na göre 
belirlenecektir. Kurulu�taki hede� miz OS-
T�M esnaf�n�n ihtiyac� olan milli ve mane-
vi de�erlere ba�l�, kendine güvenen, plan 
ve program�yla problem çözebilen ba�ar� 
odakl� teknik elemanlar yeti�tirmektir” diye 
konu�tu.
 Okulun gerçekle�mesinde katk�s� olanla-
ra te�ekkür eden Gülenç, “Bize verece�iniz 
her türlü destek sizlere mesleki ve teknik 
e�itim alan�nda hizmet olarak geri döne-
cektir” dedi.

Ostim ‘Yüksek Okullu’ oldu
Ostim yönetimi, bir süredir yürüttü�ü Ostim’e yüksek okul açma projesini gerçekle�tirdi. Gazi Üniversitesi ile 

birlikte yürütülen proje kapsam�nda bölgede bulunan METEM binas� ve ekli tesisleri Yüksek Okul’a dönü�türüldü. 
Gazi Ostim Meslek Yüksek Okulu, yap�lan aç�l�� ve ilk ders töreninin ard�ndan 86 ö�rencisi ile e�itime ba�lad�.
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�htiyaçlar�n�n temini için yerli sana-
yicilerle el ele veren K�z�lay kullan-
d��� malzemelerin büyük bir bölü-

münü yerlile�tirmek istiyor. Bu alanda 
yap�lan temaslar kapsam�nda OST�M 
OSB yöneticileri ve bölge sanayicileri 
K�z�lay’�n üretim tesislerini ziyaret etti.   
OST�M OSB yöneticileri ve Medikal 
Kümelenme sektör platformunda yer 
alan � rma yöneticileri heyeti Türk K�-
z�lay te�kilat�n�n Merkez, Cebeci Kan 
Ürünleri Hizmet Merkezi ve Etimesgut 
Üretim tesislerinde incelemelerde bu-
lundular. 
 K�z�lay yöneticileri Ostim heyetine 
atölyelerde ve yönetim birimlerinde çe-
�itli bilgilendirme sunumlar� yapt�lar. 

 OST�M Yönetim Kurulu Ba�kan� Or-
han Ayd�n, Ba�kan Yard�mc�s� S�tk� Öz-
tuna ve Küme Koordinatörü ile i�adam-
lar�ndan olu�an heyetin K�z�lay Genel 
Müdürlü�üne gerçekle�tirdi�i ziyaretin 
ard�ndan ç�kan potansiyel i�birli�i alan-
lar�, kulland��� malzemeleri yerli sana-
yiden tedarik etmeyi hede� eyen K�z�lay 
Genel Müdürlü�ü taraf�ndan belirlendi.  
Ostim Medikal Küme Koordinatörlü�ü 
K�z�lay’�n gönderdi�i liste üzerinden po-
tansiyel çal��ma gruplar� olu�turulaca��n� 
bildirdi. 
 Söz konusu alanlar Ulusal Kan Hizmet-
leri Faaliyeti, Yerle�im Sistemleri, Te�his 
Ve Tedavi Hizmetleri, Afet Müdahale Ve 
Yard�mlar Yönetimi alanlar�n� kaps�yor. 

 ��birli�i yap�lmas� 
öngörülen alanlar ve cihazlar:

 Elektrikli kan nakil kutusu, kan alma 
ve çalkalama cihazlar�, hortum kapama 
(sealer) cihaz�, plazma �oklama cihaz�, 

t�bbi at�k kovas�, tüp ta��ma kutular�, 
kan alma yata�� (sabit ve gezici), mev-
lana evlerinin kullan�ma ve kurulumu-
na ait revizyonlar�n ve iyile�tirmelerin 
yap�lmas�, konstrüksiyon ünitesinde 
kullan�lan makine ve ekipmanlar�n ba-
k�m –onar�mlar�nda ve teknolojik ge-
li�melere ba�l� olarak gerekli iyile�tir-
melerin yap�lmas�, yeni geli�tirilecek 
olunan  bir ailenin ya�ayabilece�i yeni 
tip ve modellerin arge çal��malar�nda 
destek verilmesi, malzeme speklerinin 
belirlenmesi (kal�plar�n, demir aksam-
lar�n ve statik hesaplamalar�n yap�lma-
s� vb), pet üretim tesisinde kullan�lmak 
üzere geri dönü�üm kapsam�nda pet �i-
�elerin toplanmas� için proje geli�tiril-
mesi, temiz çevre için çok önemli olan 
pet �i�elerin toplanmas� ve nakliyesi 
için portatif veya sabit olarak balya-
lama makine modelinin yap�m�, t�bbi 
cihaz, t�bbi aletler,hastane mobilyas�, 
medikal tekstil, t�bbi sarf malzemeleri, 
sa�l�k taramalar�nda sponsorluk, ba-
r�nma araç ve malzemeleri, beslenme 
araç ve malzemeleri, müdahale kapa-
sitesini artt�r�c� araç, gereç, ekipman.

K�z�lay ve Ostim i�birli�i yapacak
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OSSA 3. Küme Konsey toplan-
t�s� geni� kat�l�mla gerçekle�ti. 
Toplant�ya Savunma Sanayi 

Müste�arl��� yöneticileri, savunma sa-
nayi ana üretici � rmalar�, KOSGEB ve 
Ankara Kalk�nma Ajans� ile çok say�da 
üniversite ö�retim üyesi kat�ld�.
 OSSA Yönetim Kurulu Ba�kan� Mit-
hat Ertu� yapt��� aç�l�� konu�mas�nda 
son bir senede yürütülen faaliyetler 
hakk�nda k�sa bilgi verdi. Özellikle der-
nekle�me ve küme strateji doküman�n�n 
tamamlanmas� konular�n� 2010 y�l�ndan 
sonuçland�rmalar�n�n 2011 için küme-
nin önünü açaca��na i�aret eden Ertu�, 
“Ostim Savunma ve Havac�l�k Küme-
lenmesi bugüne kadarki performans� ile 
ba�ar�s�n� kan�tlad�. Bu toplant�n�n at-
mosferi de bizi do�ruluyor. Tüm eksik-
liklerimize ra�men elbirli�i ile ortaya 
ç�kard���m�z bu küme, di�er kümelen-
me giri�imlerine de örnek model olma-
ya devam ediyor” diye konu�tu. 

 Ostim OSB Yönetim Kurulu Ba�ka-
n� Orhan Ayd�n ise Ostim’de yürütülen 
kümelenme çal��malar�ndan bahsetti 
ve Savunma ve Havac�l�k Kümelenme-
sinin Ostim aç�s�ndan önemini anlatt�. 
Özellikle bu sektörden ö�rendikleri 
offset uygulamas�n�n di�er sektörlere 
aktar�lmas� için de tüm güçleriyle des-
tek vereceklerini vurgulayan Ayd�n, 
OSSA’ya destek veren kurulu�lara te-
�ekkür etti.
 FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, yap-
t��� konu�mada ana sanayinin ancak 
yan sanayilerinin nitelik ve yetenekle-
ri ile güçlü oldu�unu belirtti. 
 KOSGEB Ba�kan Yard�mc�s� Hü-
seyin Tüysüz de yapt��� konu�mada 
KOSGEB olarak kümeleri önemsedik-
lerini ve desteklerini buna göre yap�-
land�rd�klar�n� söyledi. Ayr�ca öyle 
bir kümelenme çal��mas�n�n içerisinde 
bulunduklar� için de çok mutlu olduk-
lar�n� kaydetti.

 SASAD Genel Sekreter Yard�mc�s� 
Y�lmaz Küçükseyhan ise konu�-
mada OSSA’ya kurulu�undan bu 
yana destek verdiklerini, bundan 
sonra da desteklerinin devam ede-
ce�ini belirtti. Türk Savunma Sa-
nayinin son y�llardaki büyümesini 
rakamlar üzerinden özetleyen Kü-
çükseyhan, IDEF fuar�n�n KOB�’lerin 
uluslar aras� pazara aç�lmas� için güzel 
bir f�rsat olaca��n� hat�rlatt�.
Savunma Sanayii Müste�ar Yard�m-
c�s� �smail Tohumcu da yapt��� ko-
nu�mada, kümelenmenin sektörün 
geli�mesinde yaratt��� etkiden 
bahsederek dünyadan örnek uy-
gulamalara de�indi. Türkiye’de 
yürütülen di�er kümelenme çal��-
malar�na da de�inen Tohumcu, “Os-
tim Savunma ve Havac�l�k Kümele�-
mesini desteklemeye devam edece�iz 
dedi. Ankara’da TAI’nin etraf�nda 
havac�l�k � rmalar�n�n toparlanmas� ve 
küme haline getirilmesi için çal��mala-
r�n son durumu hakk�nda bilgi verdi.
 Daha sonra Küme Koordinatörü Ba-
r�� Cihan Ba�er taraf�ndan 2010’da 
gerçekle�tirilen faaliyetler anlat�l-
d� ve küme strateji doküman� hak-
k�nda bilgi verildi. Konu�mas�n�n 
sonunda küme olarak geldikleri 
noktan�n Türkiye’de kümelenme 
konusundaki en uç nokta oldu�un-
dan bahseden Ba�er, “Bundan sonra 
bir yerlere gitmek istiyorsak küme-
ye milyon dolarlar seviyesinde � nans 
kaynaklar� laz�m. Desteksiz bu kadar 
ilerleme kaydedebiliyorsak destekle 
gelebilece�imiz noktay� dü�ünemi-
yorum. Ancak � kir a�amas�ndaki kü-
melere verilen desteklerin üst limiti 
çok az ve bizim i�imizi görmüyor” 
dedi.
 Daha sonra s�ras�yla Aselsan, TAI, 
Roketsan, MKE, OTOKAR gibi sa-
vunma sanayinin önde gelen � rma 
temsilcilerinin, üniversitelerin, tekno-
parklar�n, Ankara Kalk�nma Ajans�n�n 
görü�leri al�nd�. Konsey Toplant�s� 
Savunma Sanayii Müste�arl��� Sanayi-
le�me Dairesi Ba�kan� Nuran �nci’nin 
kapan�� konu�mas� ile sona erdi.

OSSA- Ostim Savunma ve Havac�l�k Kümelenmesi 

3. Küme Konseyi toplant�s�n� yapt�. Savunma Sanayi 

Müste�arl��� (SSM) toplant� salonunda yap�lan 

toplant�ya kümeyi destekleyen yakla��k 30 kurum ve 

kurulu�un temsilcileri ile beraber 150 ki�i kat�ld�.

“OSSA kümelenme ba�ar�s�n� kan�tlad�”
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Savunma Sanayi Müste-
�arl��� olarak  2010 y�-
l�nda ortaya koyduklar� 

stratejilerle ülkenin kalk�nma-
s�na yönelik gönüllü görev ve 
sorumluluklar ald�klar�n� an-
latan �nci, “Önemli konulara 
dikkat çektik,  çal��malar�m�zla 
2010 y�l�nda gerekli fark�ndal�-
�� olu�turduk. Özellikle tabana 
yay�lan bir sanayi olu�turuldu. 
Meyvelerini önümüzdeki be� 
y�l içinde elde edece�iz. Yap�-
lan çal��malar� sadece Savun-
ma Sanayi Müste�arl���n�n ba-
�ar�s� olarak görmüyoruz. Bu 
irili ufakl� tüm � rmalar�m�z�n 
ba�ar�s�d�r” diye konu�tu. 
 2010 y�l�nda yapt�klar� ça-
l��malar�n 2011 y�l� için yol 
gösterdi�ini vurgulayan �nci, 
kamu kurumlar�n�n kat�l�mlar� 
ile sektördeki sorunlar� çözmek 

üzere kurullar olu�turuldu�u-
nu, girdi maliyetlerinin dü-
�ürülmesi, d��a ba��ml�l���n 
azalt�lmas� ve  KOB�’lerde 
Ar-Ge faaliyetlerinin destek-
lenmesi yönünde çal��malar 
yap�laca��n� kaydetti.
 �nci, kritik ve yurt d���na 
ba��ml� olunan maddeler için 
önlemler dü�ünüldü�ünü, 
yerlile�tirme ad�na nelerin 
yap�laca��na yönelik giri-
�imler oldu�unu belirterek, 
motor üretiminin KOB�’lerin 
desteklemesi yoluyla yerli-
le�tirilmesi amac�yla proje 
üretilece�ini söyledi.  SSM 
Sanayi Destekleme Dairesi 
Ba�kan� �nci, 2011 y�l�nda fu-
arlar, üniversite sanayi i�bir-
li�i ve planl� � rma ziyaretleri 
konular�nda aktif çal��malar 
yapacaklar�n� dile getirdi.

Ostim OSB Yönetim Kurulu Ba�-
kan� Orhan Ayd�n, OSSA Genel 
Kurulunda yapt��� konu�mada, 

bölgesel kalk�nma amac�yla ç�k�lan kü-
melenme çal��malar�na ili�kin de�erlen-
dirmede bulundu. 
 Ayd�n,  “OST�M OSB olarak böl-
gesel kalk�nma amac�yla ç�kt���m�z yol-
da 4 ayr� küme kuruldu. Gördük ki bu 
çal��malar bölgemize ve � rmalara sinerji 
etkisi yarat�yor.  Savunma kümemizdeki 
� rmalar�n bilgi birikimi ve ba�ar�s� di�er 
kümelere de örnek oldu” diye konu�tu.
 Bu çal��ma sürecinde birçok �eyi 
yeniden ke�fettiklerini, kendileri için 
adeta bir e�itim çal��mas� oldu�unu ifa-
de eden Ayd�n, “Bu çal��malar�n bölge 
� rmalar�na, Ankara’ya ve ülkemize 

olan katk�s� gurur veriyor. Ostim ola-
rak kimi zaman belki haddimizi a��p 
ülke sorunlar�n�n çözümü yönünde de 
kimi önerileri üst makamlara ta��yo-
ruz. Bunlardan biri offset uygulama-
lar� idi. Offset uygulamas�na yönelik 
hükümetimizin bir tak�m giri�imleri 
var. Konuya ili�kin yap�lan toplant�ya 
kamu kurumlar� d���nda sadece OS-
T�M davet edildi. Bu savunma sana-
yi kümemizin etkinliklerinden, orada 
edinilen bilgilerden kaynakland�” 
dedi.

“Amac�m�z Örnek Olmak”
 Biz küme çal��malar�n� des-
tekliyoruz. Sonuçlar�n�n �ehrimize 
bölgemize ve ülkemize örnek ola-
ca��n�, sinerji yarataca��n� dü�ü-
nüyoruz.  Bu projeler bir OSB’nin 
sorumlulu�unda olmamas�na kar-
��n, biz biraz üzerimize vazife ol-
mayan i�lere giri�iyoruz. Amac�m�z 
Ankara’ya, ülkemize örnek i�ler 
olu�turmak. Bundan böyle de kimin 
ne kadar katk� verdi�ine bakmaks�-
z�n destek vermeye devam edece�iz.  
KOSGEB’in kimi projeleri var, Kal-
k�nma Ajans�m�z�n çal��malar� var. 
Savunma Sanayi Müste�arl��� tüm 
ekip olarak hep yan�m�zda oldular. 
Manevi destekleri ile motive ettiler. 
Ba�ar� sadece bölgemizin de�il,katk� 
verenlerin oldu. Tedarikçi � rmalar�-
m�z benimsedi. Yetkililerimiz gelip 
,incelemelerde bulundular. Firmala-
r�m�z da in�allah savunma sanayi ve 
ülkemizin sorunlar�na yeni çözüm-
ler üretecektir.”

Savunma Sanayi 
Müste�arl��� Sanayi 

Geli�tirme Daire Ba�kan� 
Nuran �nci Ostim 

Savunma ve Havac�l�k 
Kümelenmesinin 

ba�ar�l� bir noktaya 
geldi�ini belirterek, 

“Kümemiz son iki y�ld�r 
çok önemli konulara 
dikkat çekti. Birçok 

etkinli�e ev sahipli�i 
yapt�.  Müste�arl���m�z�n 
bir birimi gibi yan�m�zda 
durarak, adeta gözümüz 

kula��m�z oldu” diye 
konu�tu.

Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n, kümelenme sürecinde ülke sorunlar�n�n 
çözümüne yönelik fikir ve önerilerin de olu�tu�unu belirti. Ayd�n, “E�er bir ba�ar� elde 
edildiyse, bunda tüm taraflar�n katk�s� var” diye konu�tu.

�nci: OSSA gözümüz kula��m�z oldu

Ayd�n:Ba�ar�da herkesin katk�s� var

“Teknoloji Payla��m� Sempozyum 
ve Sergisi”, 16 Aral�k’ta 
Milli Savunma Bakan� Vecdi 

Gönül’ün himayesinde Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birli�i (TOBB) 
Ba�kan� M. Rifat Hisarc�kl�o�lu’nun 
ev sahipli�inde TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal 
Tesisleri’nde gerçekle�tirildi. 

 Yetkililer, Savunma Sanayi 
�malatç�lar Derne�i (SASAD) ve 
TOBB Türkiye Savunma Sanayi 
Meclisi i�birli�inde gerçekle�en 
“Teknoloji Payla��m� Sempozyum 
ve Sergisi” savunma sanayinin sahip 

oldu�u teknolojileri, kamu kurum 
ve kurulu�lar�n dikkatine sunmak ve 
özgün mal ve hizmetlerle Türkiye 
ekonomisine katk�da bulunmay� 
amaçlad�klar�n� anlatt�lar.

 Savunma sanayi TSK’n�n silahl� 
kuvvetlerinin ihtiyaçlar�n�n yüzde 
47’sini yurt içinden kar��l�yor

Türk özel sektörü içinde, ara�t�rma 
ve geli�tirme faaliyetlerine öz 
kaynaklar�ndan en fazla harcama 
yapan savunma sanayi, bu faaliyetleri 
neticesinde dünya savunma pazar�nda 
özgün yüksek teknolojileriyle güçlü bir 
yere bulunuyor.

Teknoloji Payla��m 
Sempozyumu yap�ld�
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KOSGEB Bilgilendirme ve Genç 
Giri�imci Geli�tirme Program� 
Serti� ka Töreni’ne KOSGEB 

Ba�kan� Mustafa Kaplan’�n da kat�l�m� 
ile gerçekle�tirildi. Toplant�ya Çanka-
ya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya 
Burhanettin Güvenç ve Ostim Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n ile KOS-
GEB Ostim Müdürü Mehmet Tezyeti� 
de kat�ld�.
 Törende konu�an KOSGEB Ba�kan� 
Mustafa Kaplan, kafas�nda i� � kri olan 
genç giri�imci adaylar�na ba�ar�lar diler-
ken, “Gençlerimizin yar�nlara daha farkl� 
bir kariyer penceresi açarak mezun olma-

lar� bizi mutlu eder. Gençlerin giri�imci 
olmalar� demek, sadece kendileri de�il 
yanlar�nda ba�kalar�n� da istihdam etme-
leri, gelece�in belki büyük �irketlerinin 
kurucular� olmalar� anlam�na gelir” diye 
konu�tu. 
 KOSGEB’in 2009 y�l�nda kurulu�u 
kadar önemli bir süreç ya�ad���n�, kanun 
de�i�ikli�i ile yeni destek paradigmalar� 
olu�turdu�unu anlatan Kaplan, “Daha 
önce sadece imalatç� KOB�’lere destek ve-
riyorken, �imdi esnaf ve ticaret erbab� olan 
KOB�’lere yönelik bir destek düzenlemesi 
oldu. Bu olay KOSGEB’in kurulmas� 
kadar önemli bir olayd�” dedi. Kaplan, gi-

ri�imcili�e destek program� eklediklerini, 
bundan amac�n Türkiye’nin genç giri�imci 
potansiyelini de�erlendirmek ve gençlere 
daha rekabetçi i�ler kurmalar�na imkan 
sa�lamak oldu�unu vurgulayan kaplan, i� 
� kirlerini hayata geçirenlere hibe deste�i 
vereceklerini kaydetti.

KOSGEB Ça�r� merkezi 
24 saat hizmet verecek

 Kuruma eri�ilebilirli�i ve süreç taki-
bini kolayla�t�rmak için önlemler ald�k-
lar�n� anlatan kaplan, ba�vuru ve destek 
süreçlerini elektronik ortamda takip 

edebileceklerini, kuracaklar� ça�r� merke-
zinin 24 saat hizmet verece�ini söyledi.
 Kaplan �unlar� söyledi: “Bürokrasiyi 
azalt�c� önlemler ald�k, kendi süreçlerimi-
zi gözden geçirdik. KOSGEB destekleri-
ne ula�mak zor olmayacak. Y�lba��ndan 
itibaren elektronik ortamda desteklere 
ba�vurma ve süreçleri izleme yetkinli�i 
geçirece�iz. En önemlisi bilgilendirme ve 
yönlendirme anlam�nda yedi gün 24 saat 
hizmet veren ça�r� merkezi kuraca��z. 
Profesyonel ve ça�da� bir yakla��m geti-
rece�iz. Benim telefonlar�ma bak�lm�yor 
�ikayeti ortadan kalkacak. Uzmanlar 
cevap vermiyor yak�nmas� olmayacak. 

Yedi gün 24 saat 444 1 567 nu-
maral� telefonu çevirdi�inizde 
art�k KOSGEB’in destekleri 
nelerdir, nas�l destek alabili-
rim, hangi sektörlere destek 
veriyor. Bu bilgilere kolayca 
ula��lacak.”

Çankaya Üniversitesi 
ile Kuluçka 
Merkezi kurulacak

     Kaplan Ar-Ge Ve güçbirli-
�i i�birli�i yakla��mlar�n� des-
teklemeyi ilke edineceklerini 
anlat�rken Çankaya Üniversi-
tesi ile imzalayacaklar� bir pro-
tokol ile üniversite bünyesinde 
TEKMER benzeri bir merkez 
kurmay� planlad�klar�n� bildir-
di. Kaplan, “Onu da yaparsak 
ar-ge inovasyon desteklerin-
den yararlanabilirsiniz. Bizim 
yeti�tirdi�imiz giri�imcilere 
kendi evlad�m�z gibi bak�p, 
göz kulak olaca��z” dedi.

Güvenç: KOSGEB’le 
daha s�k� i�birli�i 
yapaca��z

    Serti� ka töreninde konu-
�an Çankaya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Güvenç de 
OST�M’le KOSGEB’in 
yollar� tesadüfen çak��an iki 
kurum olma yerine, ortak 
çal��an kar��l�kl� i�birli�i 
geli�tiren iki kurum olma-
ya ba�lad�klar�n� söyledi. 
Güvenç, “KOSGEB’le olan 
ili�kimiz son iki y�ld�r geli�ti. 
Yakla��k 90 ö�renci giri�im-
cilik serti� kas� ald�. Bundan 
sonra da i�birli�imiz devam 
edecek. Çankaya Üniversi-
tesi ile KOSGEB yollar� ara 
s�ra kesi�en iki kurum de�il. 
Çünkü Çankaya Üniversitesi-
nin asli görevi bilgiye aç olan 
KOB�’lere bilgi sa�lamak. 
      Bu anlamda KOSGEB’le 
kader birli�i yapaca��z. Bir-
likte projeler geli�tirece�iz. 
Çünkü üniversitemizde pek 
çok disiplin var ve KOSGEB 
her zaman bu imkanlardan 
yararlanabilir. Üniversite-
mizin yeni kampusuna ta-
��nmas�ndan sonra buradaki 
mevcut tesislerimizi birlikte 
i� merkezleri olarak de�er-
lendirmeyi planl�yoruz” dedi. 

Genç giri�imciler serti� ka ald�
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OST�M OSB Yönetimi ile 
Çankaya Üniversitesi aras�n-
da 16 Mart 2007 tarihinde 

imzalanan protokol ile ba�layan kader 
birlikteli�i, birçok ba�ar�l� i�lere imza 
at�lmas�na vesile olmu�tur. Bunlardan 
birisi de k�sa ismi ile KOB�a� olarak 
an�lan 2008 Leonardo Da Vinci Yenilik 
Transferi Projesidir. Projenin numaras� 
2008-1-TR1-LEO05-03154 ve tam ad� 
Sürdürülebilir ��birlikçi KOB� A�lar� 
Kurulmas�’d�r. KOB�a� ana yüklenicisi 
OST�M OSB Yönetimi ve proje yürü-
tücüsü OST�M OSB Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Say�n Orhan AYDIN’d�r. Pro-
jenin toplam süresi 26 ay, ba�lang�ç tari-
hi 1 Aral�k 2008 ve biti� tarihi 31 Ocak 
2011’dir. KOB�a� Projesi Türk ortaklar� 
Çankaya Üniversitesi, OST�M Vakf� 
(Ortado�u Sanayi ve Ticaret Merkezi 
Ara�t�rma, Geli�tirme, E�itim, Kalk�n-
ma ve Dayan��ma Vakf�); �spanyol orta-
�� FUNDECYT Vakf� (Fundación para 
el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología 
en Extremadura); ve Romen orta�� 
Bükre� Politeknik Üniversitesi (Univer-
sitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea 
de Automatica si Calculatoare - Centrul 
de cercetare ACPC)’dir. Projenin sessiz 
ortaklar� ise KOSGEB (Küçük Ve Orta 
Ölçekli Sanayi Geli�tirme Ve Destekle-
me �daresi Ba�kanl���), ODEM (Ostim 
Dan��manl�k ve E�itim Hizmetleri 
A.�.), Ostim Radyo TV Yay�nc�l�k A.�., 
OS�AD (OST�M Sanayici ve ��adamlar� 
Derne�i) ve �MMB (�� Makinalar� Mü-
hendisleri Birli�i Derne�i)’dir. KOB�a� 
Projesinin toplam bütçesi 234,418 Av-
rodur. KOB�a� Projesinde temel amaç, 
OST�M KOB�leri aras�nda i�birlikçi 
a�lar kurmakt�r. Bunun yöntemi de kat-
ma de�eri yüksek ürünleri tek bir yap� 
gibi üretebilme kabiliyeti kazand�rmak 
olarak belirlenmi�tir.

 Bu genel bilgiler sonras�, biraz da 
bu projenin OST�Me kazand�rd�klar�, 
güzel Türkiyemize kazand�racaklar� 
ve ç�kar�lan derslerden bahsetmek isti-
yorum. OST�M KOB�lerinin i�birlikçi 
a�lar kurmas�n�n ba�lang�c�, sanayicimi-
zin dü�üncesinden geçmektedir. Bunu 
�ekillendirmenin yolu ise e�itimler 

ile sanayicilerimizin dü�üncelerini bu 
yönde geli�tirmek ve kafalardaki soru 
i�aretlerini çözmek, mümkünse de yok 
etmektir. Her ne kadar Türkiyemizin 
kültüründe bilginin de�eri hemen hemen 
yok say�lsa ve e�itim fuzûli görülse de 
bunun ba�ka yolu yoktur. Katma de�eri 
yüksek ürünleri tek bir yap� gibi üre-
tebilmek sadece Türkiyemizde de�il, 
bütün dünyada da çok zor kazan�lan bir 
kabiliyettir. Geli�mi� ülkelerde bu tip 
i�birlikleri, insanlar�n/sanayicilerin ayn� 
hedefe yürümelerini sa�layacak � kir 
birlikteli�inin uygun bir teknik ve huku-
ki yap� içerisinde �ekillendirilmesinden 
geçmektedir. Bu da yine amaca uygun 
e�itim programlar� ile sa�lanmaktad�r. 
Ancak e�itime kat�lanlar öncelikle bu 
amac� iyi anlamal�, ard�ndan da bilginin 
de�erini içlerine sindirmelidirler. OS-
T�Mli sanayiciler ile e�itim tecrübeleri-
miz oldukça olumludur. OST�Mlilerin 
KOB�a� e�itim programlar�ndan edi-
nimlerini, içlerindeki giri�imcilik ruhu 
ve sanayicilik a�k� ile birle�tirdiklerinde, 
geli�mi� ülkelerdeki i�birliklerini arat-
mayacak ba�ar�l� i�birlikleri kuraca��n-
dan kendi ad�ma ben eminim. Çünkü 
tan���m kadar� ile, OST�Mli sanayiciler 
kadar i�lerine teknik olarak yatk�n, hiç 
olmayacak denilen �eyleri üretebilecek 
kadar zeki ve hiç cesaret edilmeyecek 
kadar zor i�leri hakk�yla yapabilen bir 
yabanc� sanayici bulmak neredeyse 
imkans�zd�r. Dilerseniz bu ba�lamda, 
KOB�a� e�itimleri hakk�nda biraz bilgi 
vereyim. 

KOB�a� e�itim modülleri, yani ders-
leri �unlard�r: Pazarlama �lkeleri ve Stra-
tejik Yönetim, Uluslararas� Ticaret ve 
Pazarlama, �nsan Kaynaklar� ve �leti�im, 
A� Servisleri. Bu dört ders seçilirken 
geni� çapl� bir anket yap�ld� ve sonuçlar 
masaya yat�r�ld�. Analizlerin ard�ndan 
seçilen bu dört dersi yüz yüze e�itimler 
k�sm�na �u ana kadar 316 sanayicimiz 
kat�ld� ve toplam 140 adam-saat e�itim 
verildi. KOB�a� mant���nda, i�bir-
likçi a�lar kurmay� OST�Mden sonra 
Ankara’ya, ard�ndan tüm Türkiyemize 
yaymak yer ald���ndan, bu e�itimlerin 
internet üzerinden icra edilebilecek iki 

tipi Türkçe olarak tasarland�. Bunlardan 
ilki senkronize denilen tip olup, bu tip 
sanal bir ortamda e�itmen ve sanayi-
cilerimizin bulu�tu�u, ortak bir dijital 
tahta üzerinden e�itimin gerçekle�ti�i, 
video, ses ve yaz�l� mesaj payla��m�n�n 
yap�ld��� �ekilde tasarlanm��t�r. Bu yap� 
ise tamamen Çankaya Üniversitesi Bilgi 
��lem Müdürlü�ü içerisindeki teknik 
ekip taraf�ndan haz�rlanm�� ve KOB�a� 
kapsam�nda sat�n al�nan sunucu üzerin-
den hizmet verilmeye ba�lam��t�r. �kinci 
tip ise asenkronize diye tabir edilen ve 
365 gün 24 saat e�itim almak isteyen-
lerin hizmetine aç�k bir tiptir. Kullan�c� 
ad� ve �ifreye sahip herkes aseknronize 
e�itimden istedi�i anda istifade edebilir 
ve e�itim içeri�ini takip ederken Türkçe 
sesli olarak da dinleyebilir. Ancak her-
hangi bir konuyu atlama �ans�na sahip 
de�ildir ve s�ras� ile bütün e�itim konu-
lar�n� tamamlad���nda serti� ka almaya 
hak kazanabilir. Sistemden ise e�itim 
alanlar hakk�nda çok detayl� sorgular ya-
p�labilmektedir (hangi ekranda ne kadar 
zaman geçirdi, hangi IP adresinden ne 
zaman sisteme ba�land�, vb.). Senkroni-
ze e�itim, e�itmen kapasitesi ile s�n�rl�-
d�r, ancak asenkronize e�itim için s�n�r 
yoktur, yani teoride bütün Türkçe bilen 
ki�iler/sanayiciler istifade edebilirler. Bu 
ise KOB�a� Projesi mant���na tam uy-
gun bir yap�d�r. Di�er bir Leonardo Da 
Vinci Yenilik Transferi Projesi olan ve 
Çankaya Üniversitesi’nin ana yüklenici 
oldu�u KOB�küme Projesinden iki mo-
dül de (Kümelenme ve ��birli�i, Proje 
Yönetimi) bu hedef do�rultusunda çok 
geni� bir kitleye yay�lmak üzere asenk-
ronize e�itime uygun hale getirilmi�tir. 
Gerek senkronize, gerekse de asenk-
ronize e�itimler için ortak bir platform 
olarak Moodle seçilmi� ve bütün e�i-
timler bu platform üzerinden istifadeye 
sunulmu�tur. KOB�a� Projesinin genel 
mant��� ���M (�� ve �n�aat Makineleri) 
Kümelenme Çal��mas� ve AK�P (Ana-
dalu Kümeleri ��birli�i Platformu) ile de 
tam anlam�yla örtü�mektedir (ayr�nt�l� 
bilgi için yazar ile benhur@cankaya.
edu.tr adresinden irtibata geçiniz veya 
www.isim.org.tr ile akip.org.tr ‘yi ziya-
ret ediniz). 

 Yaz�m� tamamlarken, KOB�a� Pro-

jesi ile kazand���m tecrübeler do�rultu-

sunda birkaç naçizâne yorum yapmak 

istiyorum. Proje, para için yap�lmaz, 

ama proje, para ile yap�l�r. Para için 

yaz�lan (yap�lan demiyorum) projelerin 

sa�l�kl� yürümedikleri, proje bitiminde 

ise sürdürülebilirliklerinin olmad���n� 

görmekteyiz. Maddi kaynak olmadan 

ise projelerin yürütülemeyece�i aç�kt�r. 

Koordinasyon çok önemli! Projelerde 

gerek iç koordinasyon, gerek ortaklarla 

koordinasyon, gerekse de � nansman 

sa�lay�c� ile koordinasyon (KOB�a� için 

Ulusal Ajans) iyi planlanmal� ve yürü-

tülmelidir. Ba�ar� için bu oldukça kritik 

bir faktördür. �� yapan hata yapar, i�ten 

kaçan hiç hata yapmaz. Bu yüzden, i� 

yapanlara falza “f�rça atmamak”, önce-

likle niyetlerine ve çal��kanl�klar�na bak-

mak gereklidir. ��ten kaçan ve di�erleri 

üzerine i�leri hem de zamans�z y�kanlar� 

derhal bertaraf etmek, proje yöneticisi-

nin asli görevidir. Aksi halde, i� yapan 

ekibin de motivasyonu dü�ecek ve 

i�lerin kaliteleri olumsuz etkilenecektir. 

Gönülden çal��anlara dikkat, Onlar çok 

hassast�rlar. Bu noktada OST�Mli sana-

yicilerimizin Çankaya Üniversitemize 

bütün kap�lar�n� açt�klar�n� memnuniyet-

le söyler ve kendilerine te�ekkür ederim. 

Ancak kap� açmak, Hocalar�n ayakla-

r�na hal�lar sermek veya Onlara izzet-i 

ikramda bulunmak de�il, Hocalara 

dertlerin açmak, gere�inde mahrem olan 

� rma bilgilerini payla�mak ve sorunla-

r�n çözülmesi için birlikte çal��makt�r. 

Bu olgunlu�a gelen OST�Mli sanayici-

lerimizle, i�birlikleri önündeki engelleri 

a�mak üzere çetin bir mücadeleye gir-

mi� bulunmaktay�z ve Cenab-� Allah’tan 

da bu önemli hedef do�rultusunda ba�ar� 

dilemekteyiz. Gerçekten inanc�m�z odur 

ki, OST�M ve Çankaya Üniversitesi 

aras�ndaki bu örnek üniversite-sanayi 

i�birli�i, OST�Min rekabetçi gücünü ar-

t�racak ve öncelikle OST�Mde, ard�ndan 

bir dalga gibi Ankara’da ve memleketi-

mizde istihdam� ve refah� art�racakt�r.

KOB�a� projesinin getirdikleri...

Dr. Benhur SATIRDr. Benhur SATIR
(Çankaya Üniversitesi)(Çankaya Üniversitesi)
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EPDK yaln�zca kendi ihtiyaçlar�n� 
kar��lamak amac�yla lisans alma-
dan ve �irket kurmadan yenilene-

bilir enerji kaynaklar�na dayal�, kurulu 
gücü azami 500 kilowatl�k elektrik üre-
tebilmenin yolunu açt�.

 Enerji Piyasas� Düzenleme Kurumu-
nun Elektrik Piyasas�nda Lisanss�z Elekt-
rik Üretimine �li�kin Yönetmelik’i Res-
mi Gazete’de yay�mland�. Buna Göre, 
Tebli�, elektrik piyasas�nda; yaln�zca 
kendi ihtiyaçlar�n� kar��lamak amac�yla 
kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel 
ki�ilerden lisans alma ve �irket kurma 
yükümlülü�ünden muaf tutulacaklara 
ve yenilenebilir enerji kaynaklar�na da-
yal� kurulu gücü azami 500 kilowatl�k 
üretim tesisi ile mikro kurma yükümlü-
lü�ünden muaf tutulanlara uygulanacak 
usul ve esaslar ile yenilenebilir enerji 
kaynaklar�na dayal� kurulu gücü azami 
be� yüz kilovatl�k üretim tesisi ve mikro 
kojenerasyon tesisi kuran tüzel ki�ilerin 
ihtiyaçlar�n�n üzerinde ürettikleri elektrik 
enerjisinin sisteme verilmesi halinde uy-
gulanacak teknik ve mali usul ve esaslar� 
kaps�yor. 

 Mikro kojenerasyon veya kurulu 
gücü azami 500 kilowat olan yenilene-
bilir enerji kaynaklar�na dayal� üretim 
tesislerinde üretim faaliyetinde bulunan 
gerçek veya tüzel ki�iler lisans alma ve 
�irket kurma yükümlülü�ünden muaf 

olacak. Bu Yönetmelik kapsam�nda, her 
bir tüketim tesisi için ancak bir adet mik-
ro kojenerasyon tesisi ya da yenilenebilir 
enerji kaynaklar�na dayal� üretim tesisi 
ya da tesisleri kurulabilecek. Bir gerçek 
veya tüzel ki�inin, uhdesindeki her bir 
tüketim tesisi için kuraca�� yenilenebilir 
enerji kaynaklar�na dayal� üretim tesisinin 
veya tesislerinin toplam kurulu gücü 500 
kilowattan fazla olmayacak. Yönetmelik 
kapsam�na giren üretim tesisleri da��t�m 
sistemine ba�lanacak. Da��t�m �irketi, 
üretim tesisinin teknik özelliklerine ve 
ba�lant� noktas� itibar�yla da��t�m siste-
minin mevcut kapasitesine göre üretim 
tesisini YG ve AG gerilim seviyesinden 
da��t�m sistemine ba�layabilecek. Ba�-
lant� ba�vurusu talebi, ancak bu Yönet-
melik hükümleri ve Ba�lant� ve Sistem 
Kullan�m Usul ve Esaslar� çerçevesinde 
reddedilebilecek. Ba�vuruda beyan edi-
len üretim tesisinin kurulu gücünün; 11 
kilowalt ve alt�nda olmas� halinde AG, 11 
kilowalt�n üzerinde olan üretim tesisleri, 
yap�lan teknik de�erlendirme sonucunda 
AG veya YG seviyesinden da��t�m siste-
mine ba�lanacak.  

OST�M’de 2007-2008 E�itim y�-
l�nda Milli E�itim Bakanl��� ve 
Ankara Sanayi Odas� ile birlikte 

ilk uygulamalar� ba�lat�lan OSEP (Okul 
Sanayi E�itim Programlar�) kapsam�nda 
mesleki e�itimlerine tamamlayan ö�ren-
cilerin kalfal�k belgeleri verildi.

Mezun olan ö�rencilere çe�itli hediye-
lerinde verildi�i mezuniyet töreninde i� 
hayat�na at�lan ö�renciler için “Mesleki 
E�itim Gören Gençlere Tavsiyeler ve De-
neyim Payla��m�” konulu bir de seminer 
gerçekle�tirildi. 

Seminerin sonras� kalfal�k belgelerini ve 
mezuniyet hediyelerini alan OSEP ö�ren-

cileri toplu foto�raf çekiminin ard�ndan 
keplerini havaya f�rlatarak sevinçlerini 
payla�t�lar.

E�itim süreçleri boyunca gerek mesle-
ki yönden ve gerekse ki�isel geli�imleri 
aç�s�ndan desteklenerek i�ba�� faaliyetle-
rini gerçekle�tirdikleri i�letmeler ile uyum 
içinde mesleki e�itim sürecini tamam-
layan ö�renciler i�letmelerin ihtiyaçlar� 
do�rultusunda kendi özel ko�ullar� ve 
prensiplerine göre yeti�tirilerek i� hayat�na 
kazand�r�ld�. 42 mezun ö�renciden 35’inin 
i�letmelerde kendi mesleklerinde istihdam 
edildikleri belirtildi. 

Yeni i�ler ve yeni fikirlere ödül

EPDK: Herkes 500 kilovatl�k 
elektrik üretebilecek

Ostim OSEP ilk 
mezunlar�n� verdi

Yeni ��ler Yeni Fikirler 2010’ 
yar��mas� ödülleri, ODTÜ’de 
düzenlenen törenle sahiple-

rine verildi. ODTÜ Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen törene ODTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Türk 
Telekom Operasyon Ba�kan� Celaled-
din Dinçer, Savunma Sanayi Müste�ar� 
Murat Bayar, OST�M Ba�kan� Orhan 

Ayd�n kat�ld�. 
 Üniversite ö�rencileri ve mezunlar�n-

dan olu�an gruplar�n yenilikçi ürün ve 
teknoloji geli�tirmeye te�vik etmek, ya-
r�n�n teknoloji � rmalar�na destek amaçl� 
düzenlenen yar��maya 404 online kay�t 
yapt�rd��� belirtilirken, 189 proje önerisi 
teslim edildi�i bildirildi. Toplam 220 bin 
TL’lik para ödülü için 9 � nalist yar��t�. 

Savunma Kategorisinde Kurup Gru-
bu, akustik sinyalleri kullanarak hedef 
tespiti ve takibi yap�labilen bir güvenlik 
sisteminin geli�tirilmesi projesiyle 50 
bin TL ödüle lay�k görüldü. �kincilik 
ödülü yerel konumland�rma yapabilen 
sistemle Bilkentliler Grubu’nun oldu. 
Bilkentliler proje sayesinde 10 bin TL 
kazand�.

Telekomünikasyon kategorisinde Ze-
alous Grubu, ayn� kodlarla farkl� oyun 
platformlar�nda oyun geli�tirme imkan� 
sa�layan yaz�l�m geli�tirme ile 50 bin 
TL’lik ödüle lay�k görülürken, ikincilik 
ödülünü görüntü i�leme teknolojisi kul-
lanarak yüz ve obje tan�ma yöntemi ile 
perakendecilik ve sokak reklamc�l�kta 
web tabanl� raporlama ve simultasyon 
modemleri geli�tirme ile Midas adl� 
grup ald�. 

Elginkan Vakf� 75 bin TL’lik ödülü, 
Kirschner Teliyle yap�lan operasyonla-
r�n otomasyonunu geli�tirme projesi ile 
Kurup adl� grup ald�. Sanayi özel ödü-
lünü ise Diffuse Grubu, OST�M OSB 
taraf�ndan konulan 25 bin TL’lik ödü-
le geni� kullan�m alan� olan izolasyon 
malzemesi ile lay�k görüldü. Bu ürünün 
630 dereceye kadar s�cakl��a dayan�kl� 

oldu�u ö�renildi. 
Kurup Grubu lideri Ça�r� Yüzba��o�-

lu, projeleri hakk�nda bilgi vererek, “Sa-
vunma Sanayi kategorisinde sensorlar 
kullanarak akustik ses sinyallerini takip 
ederek, kameralarla yap�lamayan tespit 
i�ini yapmaya çal��t�k. Medikal katego-
ride ise cerrahlar�n çok s�k yapt��� ope-
rasyonu k�r�k parmaklar�n sabitlenmesi 
ve sonras�nda telin geçirilmesini otomi-
ze eden bir sistem geli�tirdik” dedi.

Kazand�klar� ödülü projenin güçlendi-
rilmesi ve pazara ç�kmas� için kullana-
caklar�n� belirten Yüzba��o�lu, grubun 
ö�renciler ve mezunlardan olu�tu�unu 
söyledi. Zealous Grubu’nun ‘Hormo-
neTech’ (HormonTeknoloji) isimli 
projesinin ise, 5 kat daha h�zl� yaz�ld��� 
ve yaz�lanlar�n 12 platforma hiç de�i�-
tirmeden aktar�labildi�i belirtildi. Pro-
jenin, �irketlerin giderlerinin azaltt���, 
daha az ki�iyle daha çok i� yap�labildi-
�i, 12 farkl� i�letim sisteminin bir arada 
kullan�ld��� bildirildi. Proje sahipleri 
ödülü, projeyi geli�tirmek için kullana-
caklar�n� belirtti.
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Hacettepe Üniversitesi Yeni ve 
Temiz Enerji Ara�t�rma Uy-
gulama Merkezi (YETAM) 

Temiz Enerji Vakf� (TEMEV), Ostim 
Organize Sanayi Bölgesi i�birli�i ile 
‘2. �klime Uyumlu Temiz Enerji Bi-
linçli Ev Tasar�m� Yar��mas� Ödül Tö-
reni’, Ostim OSB E�itim Salonunda 
yap�ld�.

Törene kat�lan GAP �daresi Ba�kan� 
Sadrettin Karahocagil, enerji konusun-
da hede� erinin hem yenilenebilir ener-
ji, hem de enerji verimlili�i konusunda 
Güneydo�u Anadolu Bölgesindeki tüm 
imkanlar ve f�rsatlardan yararlanmak 
oldu�unu söyledi

Törenin aç�l���nda konu�an Kara-
hocagil, kalk�nman�n zor bir konu 

oldu�unu belir-
tirken, kalk�n�r-
ken çevreye zarar 
vermemenin ise 
kalk�nma kadar 
önemli oldu�unu 
ifade etti.

GAP Eylem 
Plan� kapsam�nda 
yapt�klar� bir ça-
l��mada bölgede-
ki önemli rekabet 
gücü alanlar�ndan 
birinin enerji ol-
du�unu tespit et-
tiklerini anlatan 
Karahocagil, böl-
gede kalk�nmay� 

sa�larken, enerji anlam�nda çevreye 
zarar vermemeyi amaçlad�klar�n� söy-
ledi.

Törene kat�lan OST�M Ba�kan� Or-
han Ayd�n da temiz enerji konusuyla 
ilgilendiklerini belirtir-
ken, sanayicinin temiz 
enerji ve enerji verimli-
�i konusunda yeterli bi-
lince sahip olmad���na 
i�aret etti.

Kendilerinin enerji 
konusunda küme çal��-
mas� olu�turduklar�n� 
anlatan Ayd�n, bulun-
duklar� binada da güne�, 
rüzgar, yer �s�tmas� gibi 

temiz enerji uygulamalar�n� kulland�k-
lar�n�, böylece yüzde 55’e yak�n tasar-
ruf sa�lad�klar�n� kaydetti.

Temiz sanayi �ehri kurmay� amaçla-
yan bir çal��ma üzerinde de durdukla-
r�na dikkati çeken Ayd�n, temiz enerji 
ve enerji verimlili�i kapsam�nda te-
matik bir teknopark projesi için çal��-
ma yapt�klar�n� söyledi.

Ayd�n, ‘temiz enerji ile daha yak�n 
bir �ekilde ilgilenmek ve bunu sanayi 
bölgelerinde yayg�nla�t�rmak istiyo-
ruz’ dedi.

TEMEV Ba�kan� Demir �nan ise te-
miz enerjinin giderek öneminin artt�-
��na i�aret ederek, gelecek ku�aklar�n 
zorunlu olarak temiz enerji ve enerji 
verimlili�i konular�yla ilgilenece�ini 
belirtti.

Temiz enerji konusunda üniversi-
telerce yap�lacak çal��malara ivme 
kazand�rmak için temiz enerji bilinçli 
ev tasar�m yar��mas� düzenledikleri-

ni anlatan �nan, temiz enerjinin daha 

da yayg�nla�t�r�lmas� öve özendirici 

hale getirilmesi gerekti�ini sözlerine 

ekledi.

Yenimahalle Kaymakam� Kenan 
Çiftçi, Ostim Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetimine, OSB ola-

rak bölgesel kalk�nmaya ve bölgede üst-
lendi�i sosyal sorumluluk projelerine kat-
k�lar�ndan dolay� te�ekkür belgesi verdi. 
Belgeyi Ostim Yönetimi ad�na Ba�kan 
Yard�mc�s� S�tk� Öztuna ald�.

Kaymakam, Ostim’in yan� s�ra Yeni-
mahalle Belediye Ba�kan� Fethi Ya�ar’a, 
Umum Hurdac�lar Odas� Ba�kan� �rfan 
Çinkaya’ya OST�M Ç�rakl�k ve E�itim 
Vakf� Ba�kan� �brahim Karakoç’a, OS-
T�M Sanayici ve ��adamlar� Derne�i Yö-
netim Kurulu Ba�kan� Adnan Keskin’e  
ve G�MAT Ba�kan� Recai Kesimal’a da 
te�ekkür belgesi verdi.

‘Bilinçli Ev’ tasar�mlar�  Ostim’de yar��t�

Kaymakam 
Kenan Çiftçi’den 
Ostim’e te�ekkür

ABD Ekonomik krizden ç�kmak için 
planl� ve ak�l� ad�mlar atmaya devam 
ediyor. ABD’nin att��� bu ad�mlar bir 

ülkenin kendi insan�n�n mutlulu�u ve refah� 
için neler yapabilece�inin en somut göster-
gesidir. ABD’nin bu ad�mlar�na kar��l�k Çin 
ba�ta olmak üzere di�er ülkelerin de kendi 
insan�n�n mutlulu�u ve refah� için nas�l gayret 
sarf etti�i insan� hay�fland�r�yor. 

ABD krizden ç�kman� ölçüsü olarak istih-
dam� almaktad�r. ��sizli�i azaltmak için önce 
k�sa vadeli faizleri dü�ürdü, parada hacimsel 
geni�lemeye gitti. Bu yetmedi �imdi faizde 
indirecek yer kalmay�nca orta vadeli faizleri 
de dü�ürmek için 600 milyar dolarl�k tahvil 
alaca��n� aç�klad�. Bu orta vadeli faizleri de 
s�f�rlayacak. �nsan�na orta vadeli de faizlerin 
yükselmeyece�i garantisini verdi. Yat�r�m 
yap�n ve tüketin dedi. ABD �undan çok 
emin, ve de hakl�, Çin ba�ta olmak üzere cari 
fazla veren tüm ülkeler DTÖ’nün kurallar�n�n 
aleyhine paralar�n�n de�eri ile politik gerekçe-
lerle oynayarak ABD’yi sömürmektedir. ABD 
buna izin vermemekte ve ülkesini sömürerek 
insan�n� ticari kurallar�n d���nda i�siz b�rakan-
lara kar�� gerekli tedbirleri almaktad�r. ABD 
bu politikas� ile tüm dünyaya ABD mallar�n� 
ve ABD’den borçlanmay� ucuz hale getirmek-
te insan�na i� ve refah sa�lam çabas�ndad�r.

ABD’nin bu tavr�na kar��l�k ba�ta Ç�N 
olmak üzer Japonya ve di�er uzak do�u 
ülkeleri, Brezilya ve Almanya tedbirler almak-
tad�r. Ç�N paras�n�n de�erini yükseltmektense 
mallar�n�n de�erini dü�ürmekte ihracat�na 
çok büyük destekler vermektedir. Japonya 
yüklü miktarda dolar alarak Yen’i�n de�erini 
dü�ük tutmaya çal��maktad�r. Almanya i�çi 
verimlili�ini yükselterek maliyetleri a�a��ya 
çekmektedir. Brezilya Tobin vergisi koy-
maktad�r. K�sacas� insan�na de�er veren tüm 
ülkeler adeta mali bir sava� vermektedirler.

Bütün bu geli�melerin sonunda dünyada 
beklenen geli�meleri �öyle söyleyebiliriz: 
Dolar ba�ta olmak üzere para bollu�u olacak. 
Para bollu�u üretimden çok emtiyaya (ba�-
ta alt�n) ve spekülasyona (borsa) kayacak. 
Üretime dayal� mamul mallar�n fiyatlar�nda 
rekabetten dolay� dü�meler olacak. ABD 
dolar� dü�ürmek zorunda, Ç�N ucuz mal 
satmak zorunda, Cari fazla veren ülkelerin 
tamam� bu fazlal�klar�n� çok büyük oranda 
ABD’de de�erlendirmek zorunda. Ekonomik 
olarak dünya devleri adeta satrançtaki PAT 
durumundad�r.

Dev ekonomiye sahip bu ülkelerin PAT 
durumunda olmas�ndan en çok biz fayda-
lanabiliriz. Bunun için hem içerde hem de 
d��ar�da mümbit bir ortam bulunmaktad�r. 
Ülkemizdeki siyasi istikrar, ortam� daha da 
kullan��l� hale getirmektedir. Ne yaz�k ki siyasi 
istikrar günlük dala�malara harcanmaktad�r. 
Bürokrasi, Merkez bankas�, hazinesi, SPK’s� 
ve di�er kurumlar� ile bu PAT durumuna 
kar�� proaktif bir politika vizyon ortaya koya-
mamaktad�r. Bu PAT durumundan ülkemiz 
geri dönü�ü olmayan kazan�mlar sa�layabilir.

Merkez Bankas�n�n(MB) ABD’de ve dün-
yada orta vadeli faizlerin bile s�f�rlara yakla�a-

ca�� bir ortamda hala faizleri yüksek tutmas� 
ve parasal s�k��t�rmaya gitmesi anla��l�r �ey 
de�il. Çekirdek enflasyonun % 3 civar�nda 
oldu�u bir ülkede politik faizlerin (reponun % 
7, borç vermenin ise %8,75) yüksek tutulma-
s�n� enflasyonla aç�klamak anlaml� de�ildir. 
Ülkemizde gizli deflasyon tehlikesi bulunmak-
tad�r. MB’nin bu yanl�� politikas� yüzünden 
ba�ta hazine olmak üzere kobiler ve bireyler 
y�lda 70 milyar fazla faiz ödemektedir. Mer-
kez Bankas�n�n bu yanl�� tutumu ülkemiz-
deki üretimin önündeki en büyük engeldir. 
MB’nin bu politikas� fakirden al�p zengine 
kaynak aktarmaktad�r. MB bu politikas� ile 
ülkemizdeki b�çak s�rt�ndaki finansal istikrara 
da zarar verecektir. MB acilen faizleri çekir-
dek enflasyonu seviyesine indirmelidir. Orta 
ve uzun vadeli TL kredilerin önünü açmak 
için Kredi kartlar�, bireysel krediler ve konut 
kredileri ile ilgili alacaklara dayanan tahvil 
ihdas�na ön ayak olarak bunlar� reeskonta 
tabi tutarak piyasada hacimsel geni�lemeyi 
sa�lamal�d�r. MB dünya para politikalar�n�n 
tersini yaparak bir yere varamaz. Bu güne ka-
dar yapt��� gibi bundan sonra da insan�m�z�n 
fakirle�mesine arac� olacakt�r.

Maliye vergi politikas� ile acile d�� ticaret 

aç���n�n önüne geçici tedbirler almal�d�r. 
Temel ithal kalemlerinin ülkemizde üretil-
mesi için gerekli te�vikleri vermelidir. Enerji 
kullan�m�nda özellikle tasarruf sa�lanmas� 
için her türlü vergi kolayl��� sa�lanmal�d�r. 
Bütçenin yönetiminde �effafl�k ve disiplinde 
istikrar sa�layarak MB’yi faiz indirimi ko-
nusunda cesaretlendirmelidir. Ülkeye giren 
s�cak paran�n borsada �i�kinlik yaratmamas� 
ve ülke üretimine faydas�n�n dokunmas� için 
�irketlerin borsaya aç�kl�k oran�n�n art�r�lmas� 
ve yeni �irketlerin h�zla borsaya girmeleri için 
radikal te�vikler uygulamal�d�r. Ülkeye akan 
s�cak paran�n hem gelirini dü�ürecek önlem-
ler almal� (faizler dü�meli), hem de s�cak para 
nedeniyle artan tüketimin tasarrufa dönü�-
mesi için zorunlu tasarruf kalemleri te�vik 
edilmelidir. K�dem tazminat� fonu, bireysel 
emeklilik, zorunlu sigortalarda (DASK,Kasko 
vb) fonlar�n birikmesi için radikal vergisel 
te�vik koymal�d�r. Uzun vadeli mevduat ve 
uzun vadeli Krediler, TL krediler üzerindeki 
tüm vergi yükleri acilen s�f�rlanmal�d�r.

�hracat�n desteklenmesi için Eximbank 
radikal �ekilde devreye girmelidir. Cari aç�k 
verdi�imiz ülkelerin paralar� ile ticaret yap-
mak gibi iktisaden anlams�z fantezilerle vakit 
kaybedilmemelidir. Ba�ta Irak olmak üzere 
kom�u ülkelerin alt yap�lar� bizim müteah-
hitlerce yap�lmak �art� ile uzun vadeli kredi-
lendirilmelidir. Dünyan�n hiçbir yerinde mü-
hendislik sorunu kalmam��t�r. Hala birtak�m 
alt yap�, elektrik, sa�l�k, ula�t�rma i�lerinde 
yabanc�lardan medet ummak abesle i�tigal 
olup, bürokrasimizin ne kadar ülke gerçekle-
rinden uzak oldu�unu göstermektedir. Dünya 
mali olarak PAT halde iken �ehirlerimizin 
komple yeniden yap�lanmas�n�n önündeki 
tek engel ülkemiz bürokrasisinin vizyon ye-
tersizli�idir. Tarihin önümüze serdi�i bu f�rsat� 
kullanmamaktan herkes gelecek ku�aklara 
kar�� sorumlu olacakt�r.

�e� k ÇALI�KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Ekonomik Krizde 
PAT Durumu

Sadrettin KARAHOCAG�LSadrettin KARAHOCAG�L
GAP �daresi Ba�kan�GAP �daresi Ba�kan�
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Bir önceki say�daki yaz�m�zda 
üniversite-teknokent-OSB 
üçlemesini dile getirip, bu 

üçlemenin yenilikçi ürün geli�tirme için 
önemini vurgulamaya çal��m��t�k. 

Özetle, üniversitelerin bilim 
üretilen kurumlar, teknokentlerin ise 
üniversitelerdeki bilimsel çal��malar� 
zaman geçirmeden yenilik içeren, 
ticarile�ebilecek ürün prototiplerine 
dönü�türen yerler oldu�unu 
belirtmi�tik. Üniversitelerin ba�ar�l� 
olmas� için ba�at ko�ulun bilimsel 
özerklik, teknokentlerin ba�ar�l� olmas� 
için en önemli ko�ulun ise kamunun 
yenilikçi projelere olan desteklerinin 
artmas� ve bu desteklerin kolay 
ula��labilen, adil da��t�lan araçlar 
olmas� gerekti�ini dile getirmi�tik. 
Ku�kusuz hem üniversitelerin, hem de 
teknokentlerin bunlar�n d���nda da pek 
çok sorunlar� olabilir. Ancak do�rudan 
üniversite ve teknokentlerin içinde 
ya�amad���m�z için tüm sorunlar� 
çok iyi bilemiyoruz. Kat�ld���m�z 
toplant�larda dile getirilenlerden, 
bas�nda yer alan bilgilerden ve 
gözlemlerimizden edindi�imiz bilgilerle 
yetiniyoruz.

Buna kar��l�k, üçgeni tamamlayan 
üçüncü unsur olan Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB)’nin içerisinde bulunuyor 
olmam�z nedeniyle OSB’lerin temel 
sorunlar�n� dile getirmek bizler için 
daha kolay. 

Organize Sanayi Bölgeleri’nin 
kurulu� ve i�leyi�i ile ilgili 4562 Say�l� 
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda 
OSB tan�m� �u �ekilde yap�lmaktad�r: 
Sanayinin uygun görülen alanlarda 
yap�lanmas�n� sa�lamak, çarp�k 
sanayile�me ve çevre sorunlar�n� 
önlemek, kentle�meyi yönlendirmek, 
kaynaklar� rasyonel kullanmak, bilgi ve 
bili�im teknolojilerinden yararlanmak, 
sanayi türlerinin belirli bir plan 
dahilinde yerle�tirilmesi ve geli�tirilmesi 
amac�yla; s�n�rlar� tasdik edilmi� arazi 
parçalar�n�n imar planlar�ndaki oranlar 
dahilinde gerekli idari, sosyal ve 
teknik altyap� alanlar� ile küçük imalat 
ve tamirat, ticaret, e�itim ve sa�l�k 
alanlar�, teknoloji geli�tirme bölgeleri 
ile donat�l�p planl� bir �ekilde ve belirli 
sistemler dahilinde sanayi için tahsis 
edilmesiyle olu�turulan ve bu Kanun 
hükümlerine göre i�letilen mal ve 
hizmet üretim bölgeleri. 

Hiç ku�ku yok ki, yasalar bir 
çerçeve çizerek temel prensipleri 
ortaya koyar. Bu çerçevenin 
içeri�ini oray� yönetenler ve orada 
çal��anlar birlikte olu�turur. Örne�in 
ilgili yasa ‘kaynaklar� rasyonel 
-ak�lc�- kullanmak’tan söz ederken 
de bir prensip ortaya koymaktad�r. 
Kaynaklar�n nas�l ak�lc� kullan�laca��na 
ve bu ak�lc� kullan�m�n da zaman 
içinde daha iyi nas�l geli�tirilece�ine ise 
OSB süreçlerini yönetenler ve orada 
çal��anlar birlikte karar vermelidir.

Kaynaklar� ak�lc� kullanmaya 
benzer biçimde, OSB yasas�n�n, 
‘çarp�k sanayile�me ve çevre 

sorunlar�n� önlemek’, ‘bilgi ve bili�im 
teknolojilerinden yararlanmak’, ‘planl� 
bir �ekilde ve belirli sistemler dahilinde 
geli�mek’ gibi ba�ka temel prensipleri 
de var. 

Yasadaki bu temel prensipler, 
içinde ya�ad���m�z ve ülkemizin eski 
ve köklü sanayi bölgelerinin ba��nda 
gelen OST�M OSB’de ne ölçüde 
uygulanabiliyor? Örne�in içinde 
ya�ad���m�z bu bölgede, yasan�n 
en önemli prensiplerinden biri olan 
‘kaynaklar�n ak�lc� kullan�lmas�’ ne 
ölçüde gerçekle�ebiliyor?

Teknokentlerin katma de�eri yüksek 
ürünler geli�tirmesi beklenir. Katma 
de�eri yüksek ürünler ise, mühendislik 
katk�s� zengin, yenilikler içeren, bu 
nedenle de üretim süreçlerinde daha 
yeni malzemeler, i�leme metotlar� ve 
özel prosesler gerektiren ürünlerdir. 
Herhangi bir teknokentte bu özelliklere 
uygun, katma de�eri yüksek ürüne 
dönü�ebilecek bir tasar�m�n yap�lm�� 
oldu�unu varsayal�m. Bu tasar�m�n 
seri üretime aktar�laca�� yerin ise 
önceki cümlelerde de bahsetti�imiz 
gibi OSB’ler olmas� gerekir. 

Bu tasar�m� ürüne dönü�türecek 
imalatç� tasar�m�n öngördü�ü en 
uygun malzemenin OST�M’de olup 
olmad���n� ö�renece�i kaynaklara 
sahip de�ilse, 

Ürün üzerinde özel önem gerektiren, 
hassas i�lemeleri yapacak altyap� 
olanaklar�n�n (tezgah, tak�m vb.) OSB 
dahilinde var olup olmad���n� gösteren 
yeterli enformasyon a�lar� yoksa, .u 
malzemelerin i�lendikten sonra �s�l 
i�lemi, kaplanmas�, boyanmas� gibi 
özel proseslerin nerelerde yap�labildi�i 
konusunda bilgi veren kaynaklar 
yoksa, ne yap�lacak?

Bu durumda i�, ya tasar�mda 
öngörüldü�ü gibi de�il, eldeki 
olanaklar neye elveriyorsa öyle 
yap�lacak, yani dü�ük kaliteli olacak, 
ya da ‘bu i� burada yap�lam�yor’ 
denilip vazgeçilecektir. Her iki 
durumun da aleyhimize olaca�� aç�kt�r.

Bu durumda kaynaklar�n ve en 
önemli kaynak olan zaman�n bo�a 
harcanmamas� için arad���m�z� 
elimizle koymu� gibi kolay ve çabuk 
bulabilece�imiz bir OSB altyap�s� 
gerekmektedir. Nas�l büyük bir al��veri� 
merkezine giden bilinçli tüketici, 
arabas�n� nereye park edece�ini, 
elindeki listede yer alan ihtiyaçlar�n 
nerelerden kar��lanaca��n�, yemek 
yenilece�i ya da bir kahve içilece�i 
zaman bunun en güzel nerelerde 
gerçekle�ebilece�ini, gerekti�inde 
yeni yay�mlanan kitaplar�n nerede 
görülebilece�ini, hatta izlenmesi 
dü�ünülen bir filmin nerede 
izlenebilece�ini biliyorsa, OSB’deki 
bir imalatç� da ihtiyaç duyduklar�na 
benzer kolayl�kla ula�abilmelidir. 

Ne dersiniz, gerçekten ‘organize’ 
oldu�umuzu o zaman söyleyemez 
miyiz

acinar@
etik.com
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Üniversite 
Teknokent OSB - 2

Osb’ler Marmara 
Bölgesinde bulu�tu

Bölge Toplant�s�na Kocaeli Valisi 
Ercan Topaca,OSBÜK Yönetim, 
Denetim Kurulu Üyeleri �le Yük-

sek �sti�are Ve Bölge Müdürleri Komisyon 
Üyeleri,  D�� Ticaret Müste�arl��� �hracat 
Genel Müdürü �brahim Ethem �enel, �ube 
Müdürü Emrah Sazak, Sanayi Ve Ticaret 
Bakanl��� Daire Ba�kan� Gazi Özcan, Ko-
caeli �li protokolü ile çok say�da sanayici 
kat�ld�.
 Toplant�larda OSB Ba�kan ve yöneticile-
rinin görü� ve önerileri al�n�rken, TAYSAD 
OSB taraf�ndan yapt�r�lan kav�a��n aç�l��� 
da yap�ld�. Toplant�da TAYSAD OSB tan�-
t�m � lmini gösterilmesini takiben TAYSAD 

OSB Ba�kan� Ahmet Bayraktar, OSBÜK 
Ba�kan� Mahmut  Y�lmaz, Kocaeli Valisi 
Ercan Topaca birer konu�ma yapt�lar. OS-
BÜK Ba�kan� Mahmut Y�lmaz, Marmara 
Bölgesinde dördüncü defa bölge toplant�s�-
n�n yap�lmas�n�n bu bölgenin fazla say�da 
OSB’si ve sorunlar� olmas�n�n yan�nda en 
geli�mi� OSB’leri bar�nd�rmas�ndan kay-
nakland���n� belirterek, bölgenin ülkemiz 
ekonomisi  ve OSBÜK için çok önemli ol-
du�unu söyledi.
 Toplant�da D�� Ticaret Müste�arl���n�n 
ihracat te�viklerinin tan�t�m� da yap�ld�. 
Kat�l�mc�lar daha sonra TOSB’de inceleme-
lerde bulundular. 



ARALIK 2010ORGAN�ZE SANAY� GAZETES� 19

K�r�kkale Milletvekili Turan 
K�ratl�’n�n öncülük etti�i bulu�ma 
çerçevesinde K�r�kkale’ye giden 

OST�M yöneticileri ve i�adamlar�, ilk ola-
rak Vali Hakan Yusuf Güner’i ziyaret etti. 
Heyet, daha sonra K�r�kkale Üniversite-
si, Organize Sanayi Bölgeleri ve Makine 
Kimya Endüstrisi Fabrikalar�’nda ince-
lemelerde bulundu. MKE’de yap�lan ve 
MKE Genel Müdürü Ünal Sipahio�lu’nun 
da haz�r bulundu�u toplant�ya kurumun 11 
fabrika müdürü de kat�ld�. Burada yap�lan 
konu�malarda Ostim Savunma Sanayi Kü-

melenmesi çal��mas� kapsam�nda K�r�kkale 
ili ve MKE kurumsal kimli�i çerçevesinde 
yap�labilecek ortak çal��ma konular� isti�are 
edildi. K�r�kkale OSB ziyaretinde ise ‘Os-
tim Modeli’ne ili�kin bilgilendirme yap�ld�. 

Ostim’deki kümelenme, sosyal sorumluluk 
ve bölgesel kalk�nmaya yönelik elde edilen 
sonuçlar� dile getiren Ostim Yönetim Kuru-
lu Ba�kan� Orhan Ayd�n,  “Ostim’i sadece 
bir organize sanayi bölgesi olarak görme-

yin. Bölgemiz OSB mevzuat�nda tan�mlan-
maya ancak yap�lmas� gereken kümelenme, 
mesleki e�itim, dan��manl�k, üniversite 
sanayi i�birli�i gibi pek çok alanda faaliyet 
gösteriyor. Bu bilgileri K�r�kkale OSB ile 
payla�abiliriz. K�r�kkale Ankara’ya yak�n 
bir ilimiz, san�r�m birçok konuda i�birli�i 
yapabiliriz” dedi.
 K�r�kkale ziyaretine Ostim’de kurulu 
bulunan Ç�rakl�k E�itim ve Ö�retim Vakf�, 
ORS�AD, OS�AD gibi vak�f ve dernek yö-
neticileri de kat�ld�.

KOSGEB Kredi Desteklerine 
�zmir’de ki 4 bin 917 i�letme 
taraf�ndan toplam 202 milyon 

TL’lik kredi talebinde bulunuldu. Ba�-
bakanl�k Küçük ve Orta Ölçekli ��let-
meleri

 Geli�tirme ve Destekleme �dare-
si Ba�kanl��� (KOSGEB) taraf�ndan 
KOB�’lerin kullan�m�na sunulan Ölçek 
Endeksli Büyüme Kredisi Destek Prog-
ram�na �zmir’den  rekor say�da ba�vuru 
oldu�u bildirildi.

Alia�a Ticaret Odas�’ndan (ALTO) 
yap�lan aç�klamaya göre, KOSGEB ta-
raf�ndan veri taban�na kay�tl� i�letmele-
re bankalar arac�l���yla kulland�r�lacak 
olan Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi 
Destek Program�na �zmir’de 4 bin 914 
��letme ba�vurdu. 23 Kas�m’da ba�la-
yan Destek program�ndan yararlanmak 
isteyen KOB�’ler, KOSGEB veri taba-
n�na kaydolmak için zamanla yar��t�. 
Türkiye genelinde bu destek program�na 
73 bin 588 ba�vuru yap�l�rken, �zmir 4 
bin 914 ba�vuruyla �stanbul’un ard�ndan 
ikinci s�rada yer alarak önemli bir ba�a-
r�ya imza att�. ALTO Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Adnan Saka, KOSGEB’in hiz-

met sundu�u sektörlerin geçti�imiz y�l 
geni�letilmesinin ard�ndan i�letmelerin 
KOSGEB veri taban�na girmek için bü-
yük çaba sarf etti�ini, bunun sonucu ola-
rak �zmir’in Kredi destek ba�vurular�nda 
büyük bir art�� ya�and���n� kaydetti. 

KOSGEB’e �zmir’den 
4 bin 914 ba�vuru

ALTO Yönetim Kurulu Ba�kan� Ad-
nan Saka, KOSGEB’in �zmir’deki per-
formans�na ili�kin baz� rakamlar� aç�k-
layarak, “KOSGEB’in Ölçek Endeksli 
Büyüme Kredisi Destek Program�na 
Türkiye Genelinde 73 bin 588 i�letme 
ba�vuruda bulundu. Bu rakam�n 4 bin 
914’ü, yani yüzde 6.67’sini �zmir’deki 
i�letmelerimiz olu�turuyor. Türkiye ge-
nelinde 6 bin 700 i�letmenin ba�vuruda 
bulundu�u �hracat Kredi Finansman 
Deste�i program�na ise �zmir’den 623 
i�letmemiz talepte bulundu. Bu kredi 
faiz desteklerinin her ikisinde de kredi 
kullan�m talebinde bulunan i�letme sa-
y�s� aç�s�ndan �zmir, Türkiye genelinde 
�stanbul’dan sonra ikinci oldu” dedi. 

Geçti�imiz y�l OST�M Yönetimi ve 
A.Ü aras�nda imzalanan Üniversi-
te Sanayi ��birli�i Protokolü çerçe-

vesinde ön çal��malar� yap�lan ve Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Ta-

lu� Ve Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� Or-
han Ayd�n’�n haz�r bulundu�u  toplant�da, 
üniversite bünyesinde bulunan 14 ara�t�r-
ma merkezi ve enstitünün faaliyet konular�, 
projeleri ve çal��malar�na ili�kin sunumlar� 

yap�ld�. Ara�t�rma ve Uygulama  Merkez-
leri ve Enstitülerinin yöneticileri Ostim’le 
üniversite sanayi i�birli�i kapsam�nda han-
gi konularda çal��ma yap�labilece�ine dair 
önerilerini de aç�klad�lar.  
Toplant�da ayr�ca Ostim ad�na Os-
tim Vakf� Genel Sekreteri Gülnaz  
Karaosmano�lu’nun OST�M organizas-
yonlar� ve 4 ayr� küme projeleri hakk�nda 
yapt��� sonumlar ile Savunma, Yenilenebi-
lir Enerji, �� ve �n�aat Makineleri �le Medi-
kal Küme Koordinatörleri çal��ma süreçle-
rini anlatt�lar. 
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Talu� 
Ve Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� Ayd�n, 
yapt�klar� konu�mada üniversite sanayi i�-
birli�inin rekabetçilik ve ülke ekonomisi 
aç�s�ndan önemine de�indiler. Prof Talu� 
ve Ostim Ba�kan� Ayd�n, çal��ma toplant�-
s�n�n verimli geçti�ini, iki taraf�n da sürece 
ili�kin ciddi haz�rl�k yapt���n� anlatarak, 
bundan sonraki süreçte somut ad�mlar ve 
olu�umlara geçilmesi gerekti�ini vurgula-
d�lar.

K�r�kkale’ye Ostim bilgilendirmesi

�zmir, destek talebinde ikinci

“Üniversite sanayi i�birli�i” dersi

Ostim OSB Yönetim Kurulu Ba�kan�, yönetim 
kurulu üyeleri ve OSB birim müdürleri ile  bölge sivil 
toplum örgütleri ve i�adamlar�ndan olu�an bir heyet 
K�r�kkale’de ziyaretlerde bulundu.

KOSGEB Kredi Desteklerine �zmir’de ki 4 bin 
917 i�letme taraf�ndan toplam 202 milyon TL’lik 
kredi talebinde bulunuldu.

Ankara Üniversitesi 
(A.Ü) Ara�t�rma Ve 

Uygulama Merkezleri Ve 
Enstitü Yöneticileri �le 
OST�M OSB Yönetimi 

Ve Proje Koordinatörleri 
i�birli�i toplant�s�nda bir 

araya geldiler. Toplant� 
Rektör Dan��man� 

Prof. Dr. Esin Ak� ve 
Ankara Üniversitesi 
Bilimsel Ara�t�rma 

Proje O� si (BAPRO) 
Ba�kan Yard�mc�s� Prof. 

Dr. Mustafa Güllü’nün 
konu�malar� ile ba�lad�.

Prof. Dr. Cemal TALU�Prof. Dr. Cemal TALU�
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Binlerce Alman �irketinin, 
Türkiye’nin “kritik önemi ta��yan” 
bir pazar oldu�unu ke�fetti�i bildiril-

di. Financial Times gazetesinin Türkiye’de 
faaliyet gösteren Alman �irketlerinin üçte 
ikisinin son alt� y�lda faaliyete geçti�ine 
de dikkat çekti�i analizinde Almanya’n�n 
“kat� vize kurallar�”n�n olumsuz etkilerine 
i�aret edilirken “Bu h�zl� karar al�nmas�n� 
imkans�z k�l�yor” yak�nmalar�na yer verildi. 
Almanya’da yat�r�m yapmak isteyen Türk 

�irketlerini, de kat� kurallar cayd�rd���” gö-
rü�ü de dile getirildi.
 Ekonomi gazetesi Financial Times, 
Türkiye ile Almanya aras�ndaki yak�n ili�-
kiyi de�erlendirdi�i, James Wilson imzal� 
geni� analizinde binlerce Alman �irketi-
nin Türkiye’nin “kritik önemi ta��yan” 
bir pazar oldu�unu ke�fetti�ini belirtirken 
Türkiye’nin “dü�ük maliyetli bir tedarik-
çiden önemli bir pazar, yat�r�mc�lar ve ih-
racatç�lar�n Ortado�u ve Akdeniz’in baz� 
bölgelerine eri�imi için de bir kap� haline 
geldi�i” yorumu yap�ld�.
 Türkiye ile Almanya aras�ndaki ikili ti-
caret hacminin gümrük birli�inin ba�lad��� 
1996’dan beri bir kattan fazla artt���na i�aret 
eden gazete, Almanya’daki 3 milyon kadar 
Türkün de ili�kilerde oynad��� rolüne vurgu 
yapt�. Türkiye’de halen 3 bin 700 Alman 
�irketinin bulundu�unu, üçte ikisinin son 6 
y�lda faaliyete geçti�ine dikkat çekilirken 
Almanya’n�n Türkiye’de en büyük yat�r�m-
c� oldu�unun alt� da çizildi.

 �ngiliz gazetesi, Almanya’daki 70 
bin Türk giri�imcisinin de, 350 bin ki�i-
yi istihdam etti�ini kaydetti�i analizinde 
Türkiye’deki h�zl� büyümesinin Alman �ir-
ketlerinin ba�lar�n� geli�tirmesine katk�da 
bulundu�unu belirtti. Analizde bir örnek 

olarak da Alman Metro �irketinin, 2009’da 
8’den 16’ya ç�kan Türkiye’deki “Media 
Markt” ma�azalar�n�n say�s�n�n 44’ü bul-
du�unu anlatan gazete, krizden olumsuz 
etkilenin ikili ticaretin bu y�l toparland���na 
dikkat çekti.

Ömür denilen ya�am 
takviminde insano�lu için 
en önemli konu sa�l�kl� 

olmakt�r. Sa�l�k; insan�n bedensel, 
ruhsal ve zihinsel olarak kendisini 
rahats�z edecek herhangi bir 
sorununun olmamas�d�r. Her 
insan kendi hayat anlay���na göre 
kendisine bir yol haritas� çizmeye 
çal���r, Hayata dair planlar yapar, 
hedefler koyar ve sonra bunlar� 
gerçekle�tirmek için elinden gelen 
gayreti gösterir. Ancak, ya�ad�kça 
hayatta birçok �eyin insano�lunun 
elinde olmad���n� anlar. Asl�nda 
bütün insanlar�n hayat� ilahi güç 
taraf�ndan düzenlenmi�tir. �nsanlara 
verilen roller bellidir. �nsano�lu 
i�te kendisine verilen bu rolleri 
oynamaya çal��maktad�r.

Sa�l�kl� oldu�umuz zaman ölüm hiç 
akl�m�za gelmez. Hiç ölmeyecekmi� 
gibi dünya nimetlerinden zevk 
almaya gayret eder, büyük bir h�rs 
ve azimle koydu�umuz hedeflere 
ula�maya çal���r�z. Ancak bir 
gün hastalan�p, insano�lu için 
kaç�n�lmaz son olan ölüm akl�m�za 
geldi�inde her �eyin bo� oldu�unu, 
önemli olan�n sa�l�k oldu�unu 
hat�rlar�z. Buna ra�men yine de 
sa�l�m�z� yitirmek pahas�na baz� 
i�leri yapmaktan geri kalmad���m�z� 
görürüz. 

Her sabah elimizi yüzümüzü 
y�kamak için aynan�n kar��s�na 
geçti�imizde �u hususu hat�rlamal�y�z. 
Bu bedende hissetti�imiz, ta��d���m�z 
can bile bize ait de�ildir. Bize emanet 
olarak verilmi�tir. Zaman� geldi�inde 
bu emanet gerçek sahibi taraf�ndan 
al�nacakt�r. ��te o gün, dostlar�n 
omzunda bir tabut, içinde cans�z bir 
beden ebedi istirahatgaha gidiyor 
olaca��z. O tabutun içinde dünya 
nimetlerine ait hiç bir�ey yoktur. 
Peki ne vard�r? Bir günahlar, birde 
sevaplar vard�r. ��te bu nihai gerçe�i 
görerek ya�am�m�z� sürdürmeliyiz.

Felsefe ile biraz ilgisi olan her 
insan Eflatun’un kim oldu�unu bilir. 
Bir gün dostlar� Eflatun’a insanlar 
hakk�nda ne dü�tü�ünü sormu�lar.

Eflatun �öyle cevap 
vermi�.”�nsanlar çocukluktan s�k�l�rlar 
ve büyümek için acele ederler….. 
Ne varki daha sonra çocukluklar�n� 
özlerler. Para kazanmak için 
sa�l�klar�n� kaybederler…Geri 
kazanmak için para öderler. 
Yar�ndan endi�e ederken bu günü 
unuturlar….. Bu sebeple ne bugünü 
nede yar�n� ya�ayamazlar. Hiç 

ölmeyecekmi� gibi ya�arlar…. Ancak 
hiç ya�amam�� gibi ölürler.”

��te ünlü bir felsefeci ve dü�ünür 
olman�n ayr�cal��� bu ifadelerde 
sakl�d�r. Sayfalarca anlat�lacak bir 
konuyu birkaç cümlede özetlemi�tir. 
Yine dostlar� Eflatun’a, peki üstat 
siz ne dü�ünüyorsunuz? �nsanlara 
ne yapmalar�n� önerirsiniz? Diye 
sormu�lar.

Eflatun; “Kimseye kendinizi 
sevdirmeye çal��may�n….. Yap�lmas� 
gerekli olan tek �ey sadece kendinizi 
sevilmeye b�rakmakt�r.” diye 
cevaplam��t�r.

Bütün bu yaz�lanlar ve söylenenler 
çerçevesinde hayat�n as�l amac�n�n 
ne oldu�unu, insan�n neden 
yarat�ld���n� sorgulamay� dü�ünebilir, 
hatta hayat� anlams�z bulabilirsiniz. 
�ayet böyle bir dü�ünceye 
kap�l�rsan�z i�te esas anlams�zl�k bu 
olur. Sonu ölümle bitecek olan k�sa 
süreli insan hayat� ancak insanl��a 
hizmet etmekle anlam kazan�r. Ne 
demi� Ziya Pa�a; “E�ek ölür semer 
kal�r, insan ölür eser kal�r.” �nsanlar�n 
ya�amlar�na anlam kazand�rmalar� 
öldükten sonra, ölmez bir eser 
b�rakabilmeleri ile mümkündür.

Paralar� ile dünyada her �eyi sat�n 
alabileceklerine inanan zenginler, 
hasta yata��na dü�tüklerinde, para 
ile sat�n al�namayacak baz� �eylerin 
oldu�unu anlamak zorunda kal�rlar. 
Asl�nda zenginlik ; “Çok �eye sahip 
olmak de�il, en az �eye ihtiyaç 
duymakt�r.” diye tan�mlan�r.

Sa�l�k, sahip oldu�umuz varl�klar� 
anlaml� k�lan bir unsurdur. 
Varl�klar�m�z aras�ndan onu çekip 
ald���m�z zaman, geri kalan her �ey 
anlams�z kal�r. Sa�l�k olmad�kça, ne 
paran�n ne taht�n, nede ba�ka bir 
mal�n hiçbir önemi yoktur. Bunu 
Osmanl� �mparatorlu�u’nun ünlü 
padi�ah� Kanuni Sultan Süleyman 
�u güzel sözle ifade etmektedir. 
“Dünya’da muteber bir nesne 
yok devlet gibi, olmaya bir devlet 
cihanda bir nefes s�hhat gibi.”

Sa�l�kl� toplum, sa�l�kl� bireylerden 
olu�ur. Toplumsal sa�l���m�z� 
koruyabilmek için, toplumu meydana 
getiren bireyler olarak, beden, ruh 
ve dü�ünce sa�l���m�z� korumal� 
ve de�erini bilmeliyiz. Bu vesile ile 
bütün okuyucular�ma beden, ruh ve 
dü�ünce yönüyle sa�l�kl� bir ömür 
dilerim.

velisaritoprak@
gm
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Önce sa�l�k
sonra i�

“MÜHEND�SL�K TASARIMI 
S�STEMAT�K YAKLA�IM” K�TABI

Alman �irketleri Türk pazar�n� ke�fetti

Mühendislik Tasar�m� – Sistema-
tik Yakla��m” adl� yeni bir çeviri 
tasar�m/konstrüksiyon kitab� ba-

s�lm��t�r. Bu çeviri, “Engineering Design 
– A Systematic Approach” adl� Springer-
Verlag yay�n� esere dayanmaktad�r. Bu 
eserin orijinal ad� “Konstruktionslehre” 
ve dili Almancad�r. Prof. Dr. Pahl ve Prof. 
Dr. Beitz taraf�ndan haz�rlanan eserin ilk 
bask�s� 1977’de Almanya’da yap�lm��t�r. 
Bu eser; Almanya ve tüm dünyadaki en 
mükemmel tasar�m kitab� olarak kabul 
edilir. �imdiye dek eserin 7 Almanca/3 
�ngilizce düzenlemesi haz�rlanm��t�r. Son 
çal��malarda Prof. Dr. Feldhusen ve Prof. 
Dr. Grote de görev alm��, önemli güncel 
katk� sa�lam��lard�r. Eser hakk�nda MIT 
Makine Mühendisli�i Profesörü W. See-
ring: “tasar�m alan�ndaki en mükemmel 
bilimsel çal��ma oldu�u ve konuyu ö�ren-
mek isteyenlerin bu kitab� anlamas� gerek-
ti�i” görü�üne sahiptir. Bu kitap, tasar�m 
dersleri kadar endüstriyel uygulama ve ge-
li�tirmeler için de temel bir ba�vuru eseri 
özelli�i ta��r. Kitap, sistematik bir tasar�m 
yakla��m�n� tan�t�r. Kaliteli ürün geli�tir-
mede bu yakla��m�n ne kadar önemli oldu-
�unu tüm otoriteler kabul eder. Uluslara-
ras� kabul görmü� eserin son düzenlemesi 
yeni perspektif ve � kirler içerir. Bu eser, 
Prof. Dr. H. R�za Börklü taraf�ndan Türk-
çeye çevrilmi�tir. Eser; Çince, Japonca ve 
Portekizce de dâhil birçok dile tercüme 
edilmi�tir. Türkçe çeviri, eserin tercüme 
edildi�i 9. farkl� yabanc� dildir. Ülkemizde 
bu konu; “Metodik/Sistematik Konstrüksi-
yon”, “Sistematik Tasar�m”, “Konstrüksi-
yon Sistemati�i” olarak an�l�r. Eserde ele 
al�nan konular:

temeller (teknik sistemlerin ve tasar�-• 
m�n esaslar�)
ürün planlama ve ürün geli�tirme• 
görevi aç�kça belirleme ve kavramasal • 
tasar�m
�ekillendirme tasar�m� kural, ilke ve • 
k�lavuzlar�
mekanik ba�lant�lar, mekatronik ve • 

adaptronik
boyut aral�klar� ve modüler ürünler• 
kalite yöntemleri ve • 
maliyet tahmin yöntemlerini içermek-• 
tedir.

Sonuç olarak: AR-GE mi yapacaks�n�z? 
Yeni ve kaliteli ürün mü geli�tireceksiniz? 
Disiplinler aras� bir proje mi yapacaks�n�z? 
Patent mi geli�tireceksiniz? Daha kaliteli 
ve ucuz veya rekabet gücü yüksek nitelik-
te tasar�m/konstrüksiyon mu yapacaks�n�z? 
Ya da yukar�da de�inilen kapsamda tasar�m 
dersi/e�itimi/projesi mi yapacaks�n�z? Bu 
kitapta bulaca��n�z ve/veya alaca��n�z bir 
�eyler olacakt�r.

K�TABI TEM�N ADRES�:
   Hatibo�lu Yay�nevi, M. Fevzi Çakmak 
Cd. 64/A, Be�evler 06500 Ankara | Tel:  
223 48 01 Eposta: hatipogluyayinevi@hot-
mail.com 
NOT: Bu kitab�n � yat� 40 TL olup, toplu 
sipari� halinde %25’e varan indirim yap�-
labilir. 






