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“Scak para girii frenlensin”
Ankara Sanayi Odas Bakan Nurettin Özdebir, Türk ekonomisinin dünyadan pozitif bir biçimde
ayrtn vurgulayarak, “Bu olumlu görünümün sürdürülebilmesi için Türkiye’ye scak para giriini
frenleyecek, ekonomik büyümemizi sürdürülebilir bir tende yerletirecek tedbirler alnmaldr, aksi
takdirde bu yln 3. çeyreinde olduu gibi hayal krc sürprizlere hazrlkl olmalyz” dedi.
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Ö

zdebir, “Ekim aynda toplam
sanayi üretiminde salanan
yüksek büyüme oran, organize sanayi bölgelerinin Ekim ve Kasm
aylarndaki yüksek elektrik tüketimi
ve üyeleri arasnda yaptklar anket sonuçlar bizim bu beklentimizi destekliyordu. Ancak, açklanan 3. Çeyrek
büyümesi, deerli TL’nin ekonomideki tahribatnn düündüümüzden de
derin olduunu gösteriyor” ifadelerini
kulland. Ekim aynda toplam sanayi

KOSGEB kredi
desteine rekor
bavuru oldu

S

anayi ve Ticaret Bakan Nihat
Ergün, KOSGEB araclyla
esnaf-sanatkarlarla KOB’lere
yönelik balatlan ve 23 Kasm 2010
tarihinde bavurular alnan 3 Milyar
TL’lik Yeni Destek Kredisi’ne 80
bine yakn iletmenin bavurduunu
açklad.
Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat
Ergün yapt açklamada, “Bavurular 23 Kasm 2010 Sal günü
balayan “Ölçek Endeksli Büyüme
Destek Kredisi” Programna esnafsanatkarlar ile KOB’lerin bavurusu bugün itibariyle 73.588 olurken;
belirlenen 1.5 milyar TL’lik kredi
hacmi de 2 günde almtr. letmelerimizden gelen youn bavurular nedeniyle, asl listede yer alp
da, herhangi bir nedenle krediye hak
kazanamayan ya da krediyi kullanmayan iletmelerin yerine yedek
bavurular da alnm olup, bu bavurular srasyla deerlendirilmeye
alnacaktr” ifadelerini kulland. Söz
konusu krediye yaplan bavurularn 46 bin 167’sinin mikro iletme,
21 bin 447’sinin küçük iletme ve 5
bin 974’ünün de orta ölçekli iletmelerden olduunu belirten Ergün,
Ölçek Endeksli Büyüme Destek
Kredisine yaplan bavurularn yüzde 84.23’ünü mikro ve küçük ölçekli iletmeler olutururken; yüzde
15.78’ini de orta ölçekli iletmelerin oluturduunu kaydetti.

üretiminde yüzde
8’lik bir büyüme
tahmin ettiini ancak açklanan büyümenin beklentisinin
neredeyse iki puan
üzerinde olduunu
belirten
Özdebir
“Bu gelimeler bizi
üçüncü çeyrek büyümesi konusunda
da umutlandrmt.
Ancak, görünen o
ki, ihracat artmza ramen ihracattaki katma deer düüü ve hzla artan
ithalat büyüme hzmz aa çekmitir. Zaten birçok sanayici, eskiden girdilerinin büyük bölümünü yerli mallar
olutururken deerli TL nedeniyle ihracatta rekabet güçlerini korumak için
aramal ithalatn artrdklarn belirtmekteydiler. hracattaki katma deer
artnn eksilere dönmesi bu eilimin
ne kadar ciddiye alnmas gerektiini
göstermektedir” ifadelerini kulland.

irket karllklarndaki düüe de dikkat çeken Özdebir u noktalara deindi:
“Sanayicimiz üretiyor ve ihracat yapyor ancak deerli TL nedeniyle artan
maliyetler, karllklar çok düürüyor.
Ayrca, yine ar deerli TL nedeniyle
iç ve d piyasalarda artan rekabet de
karllmz olumsuz etkiliyor. Eer
özel sektör kar edemez ve yatrmlar
için gerekli sermaye birikimini salayamazsa yatrmlarda yabanc sermayeye
olan ihtiyacmz giderek artacak ve bu
da ekonominin yabanc fon girilerine
bamlln artracaktr. Spekülatif
fon girileri ise TL’deki deerlenmeyi
artrarak sanayimizin rekabet gücünü
daha da andrr. Küresel ekonomide
istikrarn henüz salanamadn da
dikkate alrsak önümüzdeki dönemde
ülkemize yönelik bu spekülatif fon girilerini aksatacak küresel gelimeler
de büyümemizi daha da olumsuz etkileyebilecektir.”
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Sadk mükellef ödüllendirilsin

TOBB Bakan M.
Rifat Hisarcklolu, her
türlü zorlua ramen,
yükümlülüklerini
zamannda yerine
getiren mükelleerin
düllendirilmesinde
büyük fayda
gördüklerini söyledi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birlii(TOBB) Bakan M. Rifat Hisarcklolu, sanayicinin,
tüccarn, esnafn anayasas salanan
mutabakatn, i dünyasna büyük moral
verdiini söyledi. Anlama salanan bu
iki önemli kanunun yasalamasna öncelik verilmesini isteyen Hisarcklolu,
istihdamda sosyal güvenlik prim yüküne sizlik Sigortas Fonu katks uygulamasnn da, önümüzdeki dönemde
çkmasn beklediklerini kaydetti. Hisarcklolu, her türlü zorlua ramen,

büyük fayda gördüklerinin vurgulad.
TOBB evsahipliinde toplanan 5.
Sektörel Ekonomi urassn açl konumasn yapan TOBB Bakan Hisarcklolu, gerçekletirilen Sektörel
Ekonomi uras’nn, 60 ana sektörün
katlmyla, bu alanda Türkiye’nin
tek ve en büyük bulumas olduunu
söyledi. Sanayicinin, tüccarn, esnafn
anayasas konumundaki yeni Ticaret
ve Borçlar kanunlarnn çkmas noktasnda, siyasette salanan mutabakatn,
i dünyasna büyük moral verdiini

kaydeden anlama salanan bu iki
önemli kanunun yasalamasna öncelik
verilmesini beklediklerini vurgulayan
Hisarcklolu, öceki sektörel uralarda
gündeme getirdikleri çeitli konularda
salanan ilerlemelerin, reel sektörün ve
ekonominin büyümesine önemli destek
verdiini kaydetti. Hisarcklolu, bunlardan birkaçn öyle sralad:
“Tekstil, Konfeksiyon, laç ve
Turizm’deki KDV indirimi, yatrm
tevik sisteminin bölgesel ve sektörel
olarak dizayn edilmesi, gecikme faizlerinin düürülmesi, Denizcilikteki yaktlarda vergi indirimi,
istihdam destekleri.”
lk dile getirdiklerinde baz kesimlerin anlamadan eletirdii, yeni istihdamda sosyal güvenlik prim
yüküne sizlik Sigortas
Fonu katks uygulamasnn
da, önümüzdeki dönemde
çkmasn beklediklerini
söyleyen Hisarcklolu,
“Kamuya olan borçlar, kriz
döneminde irketlerimiz ve
vatandalarmz açsndan
önemli bir yüke dönümütü.
2009 bandan itibaren gerekliliini vurguladmz bu
konunun çözüme kavuacak
olmasndan dolay teekkür
ediyoruz. Her türlü zorlua
ramen, yükümlülüklerini
zamannda yerine getiren
mükelleerin ödüllendirilmesinde de büyük fayda görüyoruz” dedi.

“Türkiye’nin önemli
bir ihtiyac da
sektörel politikalarn
gelitirilmesi”
Türkiye’nin önemli bir
ihtiyac da, sektörel politikalarn gelitirilmesi olduunu
vurgulayan Hisarcklolu, u
noktalara dikkat çekti:
“Her sektörün geliiminin önündeki engelleri
kaldrabilecek bir yaklam
gelitirmeliyiz. Bugün bu
toplantnn, her sektörümüzün önündeki darboazlar
tespit etmeye yönelik son
derece önemli bir adm olduu kanaatindeyiz. Bu nedenle
Türkiye Sektör Meclislerinin, ekonomi politikalarnn
tasarm sürecine dorudan
dahil edilmesinde fayda görüyoruz. Süresi dolacak Yatrm Tevik Sistemi, sektör
meclislerimizden gelen sektörel taleplere göre yeniden
ekillenerek, yenilenmelidir.
Kamu-Özel sektör diyalogunu, sloganlarda brakmadan,
kurumsallatrmalyz. ESDK
ve Daimi Özel htisas Komisyonu gibi bu amaçla kurulmu, baarl çalmalara
imza atm ama son dönemde
geri plana itilmi mekanizmalar yeniden canlandrlmalyz. Böylece ekonominin
büyüme sürecine yeni bir
ivme kazanacaktr.”
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Kemal ÇEKÜÇ

Sanayi strateji belgesi hazr

Tabak
syrlmsa...

S

on dönemlerde sk kullanlan bir tanmlama var:
“Farkndalk oluturmak”, ya da “farkndalk
yaratmak.”
Biz bunu, “Farknda olunmasn salama giriimi” diye
tanmlayabiliriz.
OSTM galiba ‘farkdalk oluturma’ sözcüünü en çok
kullanan bölgelerden biridir. Yönetim, seçtii ve gündeme
getirdii olgular projeye dönütürür. Sonra süreçleri izler
ve somut çktlar elde eder. Bu süreç içinde biz de Ostim’de
habere dönümü ‘farkndalk oluturma’ öykülerini sizlerle
paylarz.
Tabi ki farkndalk oluturmaya çallan temalar kamu
kurumlarnz, üyeleriniz ve sektörleriniz tarafndan
benimsendiinde anlam kazanr.
Ostim’in ‘farkndalk oluturma’ sürecinde olan ya da
farkndal olumu konularda meyve verip, haber deeri
kazanan güncel etkinlikleri var. Kümelenme, Mesleki Eitim,
Giriimcilik, Kamu Tedariklerinin Yerliletirilmesi, Üniversite
Sanayi birlii, thalat’ta Offset Uygulamas gibi.
• Ostim Savunma ve Havaclk Kümelenmesinin
3. Konsey toplantsna kümeye destek veren 30
kurum ve kurulu temsilcisi ile birlikte çok sayda
akademisyen de katld. Kümelenme sürecindeki
baar büyük bir aile fotorafna yansd.
•
Ostim’e bir Meslek Yüksek Okulu açma projesi
gerçekletirdi. Gazi Üniversitesi ile birlikte yürütülen
süreçte bölgemizdeki METEM binas ve ekli tesisleri
yüksek okula dönütürüldü. “Gazi Ostim Meslek
Yüksek Okulu”, yaplan açl ve ilk ders töreninin
ardndan 86 örencisi ile eitime balad,
• Sosyal sorumluluk bilinci ile desteklenen OSEP,
okul sanayi ibirlii projesi Ostim’de ilk mezunlarn
verdi. Kalfalk belgelerini alan örencilerin neredeyse
tamam iba yapt,
• Ostim üç yldr destekledii Yeni ler Yeni Fikirler
yarmasna 25 bin TL’lik ‘Sanayi Özel Ödülü’ ile
katkda bulundu,
• Ostim, yerli sanayicilere yönelen Kzlay’n
ihtiyaçlarn üretmek üzere Medikal Kümelenme
aracl ile çalmalara balad,
• Kümelenme konusunda ‘farkndalk oluturma’
süreci D Ticaret Müstearlnn yeni vizyonuna,
“Kümelenme Temelli Destek” kavramn
yerletirmesi ve bunu sanayicilere anlatmas ile
anlam kazand,
• Üniversite sanayi ibirlii çerçevesinde Ankara
Üniversitesi Aratrma Ve Uygulama Merkezleri Ve
Enstitü Yöneticileri le OSB Yönetimi bir araya geldi.
Üretimi ve bilgiyi temsil edenlerin somut ibirlii
alanlar tespit ettikleri görüldü,
• thalatta kaynaklarmz korumak ve yerli sanayicinin
üretim potansiyelini deerlendirme hedefinde Offset
uygulamas hükümet düzeyinde ciddi bir enstrüman
olarak izleniyor. Üst düzeydeki istiare sürecine Ostim
de katkda bulunuyor.
Evet…
Ana fikir için bu malzeme yeterlidir.
Ostim ve DÜNYA Gazetesinin ibirlii ile yaynladmz
OSTM GAZETES 7. Ylna giriyor. Gazete projesini de bir
‘farkndalk’ çabas olarak deerlendirebiliriz.
Yaptnz projeler, ürettiiniz ürünler, ortaya attnz
fikirler tüketilir ve beenilirse mutlu olursunuz. Bunlar
‘pazarda’ baarnn parametresidir. Ankara Üniversitesi
Bülteninde kendisi ile yaplan röportajda kurumun usta
açsnn dedii gibi: “Eer tabak syrlmsa, yemek
beenilmi demektir.”
“Beenilen yemekler piirebilmeniz” ve “beendiiniz
yemekleri yiyebilmeniz” dileklerimle iyi yllar…
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Sanayi ve Ticaret Bakan
Nihat ERGÜN

S

anayi ve Ticaret Bakan
Nihat Ergün, 2011-2014
yllarn kapsayan ve 72 eylemden oluan “Sanayi Strateji
Belgesi”ni tüm bakanlarn imzaladn ve Babakan Recep Tayyip Erdoan’n imzas ile birlikte
kamuoyuna açklayacaklarn bildirdi.
“9.Sanayi Zirvesi ve novasyon
Sergisi”nde konuan Ergün, Türkiye ekonomisinin, son yllarda,
çok önemli bir yapsal dönüüm
geçirdiini, bir güven ve istikrar
ekonomisine dönütüünü söyledi.
Özellikle kamu maliyesi ve bankaclk sektöründe atlan admlarn,
ekonominin görünümünü batan
aa deitirdiini belirtti.
Ergün, bu dönemde, hem iç talepte, hem de ihracatta önemli artlar meydana geldiini, kii bana düen milli gelirin 10 bin dolar
snrna ulatn kaydetti.

“Paraszla dayanyor,
paraya dayanamyoruz”
Türkiye’deki iletmelerin, küçük ve dank olduunu, özellikle
aile irketlerinde yaanan kurumsallama skntlar ve teknoloji
kullanmnn yetersizliine dikkat
çeken Ergün, “Bizim toplumumuzda öyle sknt var. Paraszla dayanyoruz; paraya dayanamyoruz.
Paraszla dayanp da paraya dayanamama olur mu? Ortak olmaya
yatkn deiliz. Büyümek için ortaklk önemli” dedi.

“Sanayi strateji
belgesi, Babakan’n
imzasn bekliyor”
Bu noktada, özel sektöre yol
gösterecek, baarl bir özel sektör
için gereken altyapy oluturacak
admlar attklarn söylen Bakan

Ergün, unlar söyledi:
“Bakanlk olarak, bütün bu süreçlerin
ve reel sektörün dönüümünün salam bir temel üzerinde yükseltilmesi için, Türkiye’nin yllardr ihtiyaç
duyduu ‘Sanayi Strateji Belgesi’ni
hazrladk. Yüksek Planlama Kurulu
karar haline getirerek, kamuoyuna
sunacaz. Tüm bakanlar imzalad,
Babakanmzn imzasyla birlikte
kamuoyuna açklayacaz. Dorusunu söylemek gerekirse, birçok ülkenin bilgi toplumuna geçi yapt bir
süreçte, bizim sanayi stratejisini hayata yeni geçiriyor olmamz, bu ülke
için bir kayptr. Ancak bu tip belgelerin, makro istikrarn tam anlamyla
olutuu bir ortamda hazrlanabildii
de bir gerçektir.”

“Kamu almlarnda
KOB’lerin payn artrmay
gündemimize aldk”
Yeri
ürün
kullanmnn
önemine deinen Ergün, “Kamu
almlarnda KOB’lerin de payn
artrmay da gündemimize aldk.
Hatta Türkiye’de üretilen ürünleri
alma ve kullanma konusunda özen
gösteren kamu kurumlarna yönelik
özel bir ödüllendirme sistemi de
gelitirebiliriz. Bu konunun bütün
kurumlarmzca sahiplenilmesi ve
tedbirlerin hayata geçmesi için,
konuyu Ekonomi Koordinasyon
Kurulu’na tamay da planlyoruz.
Türkiye’de
üretilen
ürünlerin
kullanlmasnn, ülkemizin rekabet
gücünü ve ihracat potansiyelimizi
de artracan düünüyorum” dedi.

“Ankara çakl ta bile kaybetmemeli”
OSTM Sanayici ve adamlar
Dernei (OSAD) Bakan Adnan
Keskin, TBMM’ye sunulan “torba tasar”da Vakfbank, Kalknma Bankas, Merkez Bankas ve
BDDK’nin Ankara’dan tanmasnn öngörüldüünü belirterek, “Ankara ekonomisi sönecek, yaam
kalitesi düecek. Ankara, bir çakl
tan bile kaybetmemeli” dedi.

Ekonomisi sönecek

OSAD BAKANI
Adnan KESKN

O

STM Sanayici ve adamlar Dernei Bakan Keskin, Merkez Bankas ve
baz kurumlarn stanbul’a tanmas projesine kar çkarak, “Ankara ekonomisi sönecek, yaam
kalitesi düecek. Ankara, bir çakl tan bile kaybetmemeli” dedi

Keskin yapt açklamada,
baz kamu alacaklarnn yeniden
yaplandrlmasnn da düzenlendii Torba Tasar’nn TBMM
Bakanl’na sunulduunu, tasaryla bankalarn stanbul’a tanmas gibi baz kanunlarda da deiiklik yapldn hatrlatt. Türkiye Kalknma Bankas, Merkez
Bankas, BDDK; Vakar Bankas, Sermaye Piyasas Kurulu’nun
da stanbul’a tanmasnn önünü
açan düzenlemenin Ankara açsndan olumsuz bir durum olduunu kaydetti. Keskin, “Ankara
ekonomisi sönecek, yaam ka-

litesi düecek. Ankara, bir çakl
tan bile kaybetmemeli” dedi.

Alklar yaplandrmaya
Dernek olarak yasann, kamu
alacaklarnn yaplandrlmasyla
ilgili bölümlerini alkladklarn
ve hükümete teekkür ettiklerini, vergi affnn çok kapsaml olduunu belirten Keskin, “Vergi
aff, çok büyük yararlar salayacak ve iletmeler derin bir nefes
alacaktr. Oldukça kapsaml bir
çalma bu. Naylon faturaclarn
bu tasarnn içinde olmamas ise
çok sevindirici. Bu af, devletle
mükellef arasnda mali bar salayacaktr” ifadelerini kulland.
Borçlar kanunu ile Türk Ticaret
Kanununun deiiyor olmasnn
da Türkiye Cumhuriyeti tarihi açsndan önemli olduunu ve yllarn
boluunu kapattn kaydeden
Keskin, “Türkiye, nihayet çada
bir ticaret kanununa kavuuyor”
dedi.
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“Taklit eden deil, taklit edilen ürünlerimiz var”
Turquality kapsamnda organize edilen ‘Design Turkey’ yarmasna bu yl rmalar 311 tasarmla

katlrken, bu çalmalarn 230’unun baarl bulunarak, sergilenmeye deer bulunduu açkland.
TM Bakan Mehmet Büyükeki, “Artk taklit eden deil, taklit edilen ürünlerimiz var” dedi.

E

ndüstriyel tasarm alannda
2006
ylnda
Turquality
emsiyesi altnda yola çkan
‘Design Turkey’ endüstriyel tasarm
yarmasnda en iyi tasarmlar ikinci kez
ödüllendirildi. Turquality kapsamnda
D Ticaret Müstearl(DTM), Türkiye
hracatçlar Meclisi(TM) ve Endüstriyel
Tasarmclar Meslek Kuruluu(ETMK)
tarafndan organize edilen ‘Design

Turkey’ yarmasna katlan 311
tasarmdan 230’unun, baarl bulunarak
sergilenmeye deer olduu açkland.
Büyükeki ödül töreninde yapt
konumada uzun vadede rekabet gücünü
artrmak adna marka ve tasarmn
önemli olduunu vurgulayarak, “Ülke
olarak üretim ve ihracatta büyük
aama kat ettik. Artk taklit eden deil
taklit edilen ürünlerimiz var” dedi.

Design Turkey 2010 ile yeni lizlenen
tasarmlarn görücüye çktn belirten
Büyükeki, “Kabuumuzu krdk.Ülke
olarak, toplum olarak köklü bir deiimle
kar karyayz. hracat ve üretim
hedeerimizi giderek büyütüyoruz.
Bunun için de endüstriyel tasarm
ileriye tamamz gerekiyor” ifadelerini
kulland.
D Ticaret Müstear Ahmet Yakc
ise Türkiye’nin bölgesinde önemli
bir güç haline geldiini kaydederek,
“Ekonomimize bakn. Büyüme oranlar
istenilen seviyede. Üretim ve sanayimiz
gayet iyi. Ancak d ticaret dengesi hala
aleyhimize. Bunu lehimize çevirmek
için endüstriyel tasarma odaklanacaz.
Kuku yok ki Türkiye’nin büyümesi adna
tasarm ön plana konulmal” yorumunu
yapt. Endüstriyel Tasarmclar Meslek
Kuruluu Bakan (ETMK) Berna
Dalaman da endüstriyel tasarma devlet
nezdinde ilginin artmasndan duyduu
memnuniyeti dile getirdi. Dalaman,
“Gerek devletin gerek sanayicinin
endüstriyel tasarma olan katks artmal,
bu alan dünyada önemli bir konum
almaldr. Gençlerin önünü açc,tevik
edici uygulamalara gidilmelidir” dedi.

KGF 738 KOB’ye 430 milyon TL kefalet verdi

Kredi Garanti Fonu (KGF) A.. bu yln ilk 9 aynda toplam bin 738 KOB’ye 430 milyon 82.2 bin TL kefalet verdi.

K

OB’lerin teminat sorununun
çözümü amacyla kurulan Kredi
Garanti Fonu (KGF) A.. bu yln
ilk 9 aynda toplam 2 bin 735 KOB’nin
831 milyon 346.4 bin TL’lik kefalet
talebine karn öz kaynaklarndan bin
738 KOB’ye 430 milyon 82.2 bin TL
kefalet kullandrd. Böylece KGF gelen
taleplerin yüzde 51.7 karlam oldu.
KGF verilerinden yaplan belirlemelere
göre, 2 bin 735 KOB bu yln ilk 9
aynda 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 kaynaklarndan toplam 430 milyon
82.2 bin TL’lik talebini karlad. Bu
dönemde yaklak bin kiini kefalet
talebine cevap verememi oldu.

Sanayi üretimi
yüzde 9.8 artt

S

anayi üretimi 2010 yl Ekim
aynda geçen yln ayn ayna
göre yüzde 9.8 artarken, bir
önceki aya göre yüzde 13.4 art
gösterdi. Sanayi üretiminin alt
sektörleri incelendiinde, Ekim
aynda geçen yln ayn ayna göre;

KGF’nin ube says 2010 yl haziran
ay itibaryla 19’a yükseldi. KGF’nin
2009 yl Ekim aynda Ortaklk yapsna
madencilik ve taocakçl sektörü
endeksi yüzde 11.4 gerilerken, imalat
sanayi sektörü endeksi yüzde 11.3 ve
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve datm sektörü endeksi
yüzde 7.6 artt.
Takvim etkisinden arndrlm
endeks 2010 yl Ekim aynda geçen
yln ayn ayna göre yüzde 12.8,
mevsim ve takvim etkilerinden
arndrlm sanayi üretim endeksi ise
bir önceki aya göre yüzde 3.1 art
gösterdi.

19 banka katlarak ve toplam sermayesi
60 milyon TL’den 240 milyon TL’ye
yükseltildi. Yeni yaplanmada TOBB,
KOSGEB ve bankalarn tamam yüzde
33’er, dier ortaklar ise yüzde 1’lik
paya sahip oldu. 15 Temmuz 2009 tarih
ve 2009/15197 sayl bakanlar kurulu
karar ile Hazine Müstearl’nn kredi
garanti Kurumlarna 1 milyar TL’ye
kadar destek salayabilmesine ilikin
yaplan düzenleme çerçevesinde 2010
yl ba itibaryla KGF tarafndan hazine
destekli kefalet ilemlerine baland. Bu
kapsamda Hazine 2010 yl Eylül ay
sonu itibaryla 123 milyon 742 bin TL
tutarnda 450 KOB’YE adet kefalet
destei verdi.

Birbirinden ilginç
ürünler yart
Verilen bilgiye göre D Ticaret
Müstearl, TM ve ETMK tarafndan
düzenlenen yarmaya rmalar 311
tasarmla katld. Bunlardan 230’u
baarl bulunarak sergilenmeyi hak etti.
Yarmada, vücuttan kopmu uzuvlar için
acil tayc birimi, acil durumlarda insan
tamaya yönelik Rulo Sedye, 4 kapl
gardrop tipi buzdolab, geyik eklinde
tasarlanm kitaplk gibi birbirinden
ilginç tasarmlar, stanbul D Ticaret
Kompleksi’nde görücüye çkt. Dier
yandan yi Tasarm, dalnda 47,
Üstün Tasarm dalnda 19, Kavramsal
Tasarm dalnda da 3 ödül verildi.
Baarl görülen tasarmclar ödüllerini
D Ticaret Müstear Ahmet Yakc,
Gümrük Müstear Ziya Altunyaldz,
TM Bakan Mehmet Büyükeki,
DDMB Bakan ve Desigin Turkey
icra Kurulu Bakan Tahsin Öztiryaki
ile ETMK Bakan Berna Dalaman’n
elinden ald.

M’in
KOBa
projesi
nal yapt
OSTM’in  ve naat Makineleri
Kümesi (M) olarak yürütülen KOBa (SMEnet) isimli projenin nal
toplants ve kapan kokteyli 25 Kasm
2010 Perembe günü yapld.
OSTM Çraklk Eitim ve Örnetim Vakf salonunda düzenlenen toplantya Çankaya Üniversitesi Rektörü
Prof. DR. Ziya Burhanettin Güvenç,
Ostim Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn ile sanayiciler ile projede görevli
uzmanlar katld.
Toplantda yürütülmekte olan projenin çktlar ile ilgili olarak katlmclara bilgilendirme yaplrken, projenin
amacnn Ostim özelinde, Ankara genelinde letmeler arasnda iletiimi ve
ibirliini salayacak bir a - platform
oluturmak olduu kaydedildi.
Düzenlenen törende projenin spanyol ve Romanya ortaklar da birer konuma yaparken, projeden nasl faydalanlaca da ayrntl olarak anlatld.
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“Bankalardan da kadife devrim bekliyoruz”
temerrüt faizlerinin de etkisiyle batk
borçlarn katlanarak arttna dikkat
çeken Aygün, bankalarn aralarnda
anlaarak vatandaa bar eli uzatp bu
borçlarn uzun vadeli taksitlerle tahsiline
imkân salamalarn istedi.

ATO Bakan
Sinan Aygün, mali
barla nefes alan
vatandalarn,
bankalardan da
benzeri bir “kadife
dokunu” beklediini
bildirdi.

Bankalar anlay göstermeli

A

nkara Ticaret Odas (ATO)
Bakan
Sinan
Aygün,
hükümetin
bayram
öncesi
açklad mali barla nefes alan irketler
ve vatandalarn benzeri bir “kadife
devrimi” takipteki krediler nedeniyle
bankalardan da beklediklerini bildirdi.
Aygün, yapt yazl açklamada,
uluslararas krizde ayakta kalmaya çalan
iletmeler ve vatandalarn devlete olan
vergi ve sigorta primi borçlarnn yan

sra bankalara olan takipteki borçlarnn
da arttn hatrlatt. Uygulanan yüksek

Sinan Aygün, kriz döneminde
bankalara olan kredi borçlarn
vadesinde
geriye
ödeyemeyerek
icralk olan iletmelerin, ayn zamanda
devlete olan vergi ve sigorta primi
gibi yükümlülüklerini de yerine
getiremediklerine dikkat çekti.
Aygün, “Hükümetin açklad
mali bar kadife devrim olarak
nitelendirmitim. Bu kadife devrimin
baars bankalarn da kredi borçlularna
kadife bir dokunula yaklamalarndan
geçiyor. Eer bankalar anlay
göstermez ise bankann icra takibi
altndaki iletmeler, getirilen bu

mali
aftan
yararlanp
yeniden
üretime ve ticari hayata dönme ans
bulamayabilirler” dedi.

210 bin KOB
rahat nefes alr
Aygün, batk kredi sorunuyla
uraan iletmelerin büyük bölümünün
KOB’lerden olutuuna dikkat ekti.
Takipteki 21.1 milyar TL’lik kredinin
4.2 milyar TL’sinin büyük iletmelere,
6.3 milyar TL’sinin KOB’lere ve
8.1 milyar TL’sinin de tüketicilere
ait olduunu belirtti. KOB’lerin
bankalardan kulland toplam kredilerin
yüzde 24.7 orannda artt uluslararas
kriz döneminde bu iletmelerin batk
kredilerinin ise yüzde 64.5 orannda
büyüdüünü vurgulayan Aygün, bu
nedenle batk banka kredileriyle ilgili
olarak uygulanacak bir düzenlemenin
210 bine yakn KOB’ye can suyu
olacan kaydetti.

Çörtü: “Son sanayi endeksi moral verdi”
Ostim Endüstriyel
Yatrmlar A. D
Ticaret Ve Projeler
Koordinatördü
Abdullah Çörtü
Bloomberg Televizyon
kanalna Ekim
ay sanayi üretim
endeksinde meydana
gelen % 9.8’lik art
yorumlad.

C

anl yaynda Bloomberg Tv
Muhabiri
Aylin
Erokay’n
sorularn yantlayan Çörtü,
“Moral düzeltici bir yükselme. Bu Türk
sanayisinin geldii düzeyi de gösteriyor.
Türk sanayinin gücünde ciddi bir
yükselme var” diye deerlendirdi.
Endeksin günceli takip ettiini
belirten Çörtü, Ostim olarak Ostim
olarak üretim sürecini elektrik tüketim
rakamlarndan izlediklerini, endeks

ile Ostim’de gözlenen iyilemenin
çaktn anlatt.
Çörtü, “Rakamlarda kasm ay etkisi
çkldnda yllk büyüme rakamnn 12.
8 olduu görülüyor. Bu da önemli. Son
iki ayda küçük de olsa düü vard, son
açklanan rakam gerçekten ekonominin

sanayicinin moralini düzeltici bir
art oldu. Sanayi üretimindeki artn
lokomoti iç ve d talepteki arttr.
Hem ihracat verileri, hem iç büyüme
verileri iyi gidiyor, sanayi üretimi de
bunu kantlyor. Genel trend Türkiye ve
Ostim’de sanayi üretiminde istikrarl bir
art var” dedi.

Ülkemizde ehirleraras
dengesizlik var
stanbul’un Türkiye’de toplanan
vergideki paynn ve ekonominin
lokomotif gücü olmas bakmndan
%50’nin üzerinde bir paya sahip
olduunu, bunun dengesiz bir rakam
olduunu belirten Çörtü,
“Dolays ile stanbul trakte
sorunlar yayor, gecekondular artyor,
ehir dar geliyor. Sosyal problemler
balyor. Burada stratejik bir planlama
yapmak lazm.
Bat ülkelerindeki
ehirlere yönelik bir gözlemim var.
Burada ekonomiyi tayan birinci, ikinci,
üçüncü iller arasnda büyük makaslar
yok. ehirlerin gelimilik düzeyleri bir

birine yakn” diye konutu.
Birçok ülkede sektör baznda
bölgelerde kümelenmeler olduunu
vurgulayan Çörtü u deerlendirmede
bulundu:
“Örnein bir bölgede yazlm gelitiriliyor,
dier bölge ulamda, bir dier bölge ise
sanayide younlap kümeleniyor. Bizde
böyle deil. Bizde stanbul her konuda
lokomotif ve büyük ehir. Spor bakenti,
kültür bakenti, ama ayn zamanda sanayi
bakenti, ayni zamanda nans bakenti.
Finans bakenti derken bir parantez
açmak istiyorum. Ankara’daki Merkez
Bankas ve dier baz kamu kurumlarnn
stanbul’a tanmas gündemde, bu
konu bundan sonra da tartlacak gibi.
Bu olursa Ankara için bir kayp olur,
stanbul için de bir kazanç olacan
sanmyorum. Her eyin stanbul’a
ylmas sorun yaratr. Bu maliyetleri
de yükseltir. Anadolu Kaplanlar güçleri
ile uluslararas bir hale geldi. Dolays
ile Ankara deyince sadece Ankara’y
kastetmiyoruz. ç Anadolu havzasn,
Konya, Kayseri, Krkkale, Çorum, gibi
illeri de düünmek lazm. Sanayide iç
Anadolu havzas bir cazibe merkezidir,
bu da gelimelerde görülüyor ve dikkate
alnmal.”
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“Temiz enerji sektörü yasal düzenleme bekliyor”
T
emiz Enerji Platformu
tarafndan düzenlenen
Temiz Enerji Teknolojisinde Son Gelimeler Sempozyumu ve Çalara Uzanan
Köprü: Temiz Enerji Belgeseli Galas Ostim Çrak Eitim
ve Öretim Vakfnda yapld.
Toplantya TBMM Sanayi
Komisyonu Bakan Prof.
Dr. Soner Aksoy, Enerji Eski
Bakan Hilmi Güler, Adana
Milletvekili Tacidar Seyhan,
Kültür Eski Bakan Namk
Kemal Zeybek Ostim OSB
yöneticileri ve enerji sektörü
rmalar katld.
nerji Eski Bakan Hilmi Güler, Sanayi Komisyonu Bakan Aksoy, Meclis Teknoloji
Kurulu Üyesi Tacidar Seyhan
da açlta birer konuma yaptlar.
Konumaclar dünyada temiz enerji kaynaklarna yönelimin hzla arttn, gelecek
kuaklar açsndan temel gündem maddesinin enerji üretimi
ve tüketimi olduunu ancak,
temiz enerjiye ilikin yasa ve
yönetmelikler konusunda düzenlemelerin yeterince hzl
yaplamadn dile getirdiler.
Açl
konumalarnn
ardndan ODTÜ ElektrikElektronik Mühendislii Fakültesi Öretim Üyesi ve
Enerji Piyasas Düzenleme

Kurul üyesi Prof. Dr. Osman
Sevilolu’nun yönettii sempozyuma geçildi.
Sempozyumda
Prof.Dr.
Mustafa lba- Gazi Üniversitesi Enerji Sist.Müh.Böl.
Öretim Üyesi Hidrojen, Prof.
Dr. Nedim Saraçolu (Bartn
Üniversitesi Orman Fak. Öretim Üyesi) Biyokütle, Prof.
Dr. Tanay Sdk Uyar (Marmara Üniversitesi Öretim Üyesi)
Rüzgar, Prof.Dr. ener Oktik
(Mula Üniversitesi RektörüGüne Enerjisi Uzman) Güne Enerjisi, Tolgay Benderli
(Jeotermal Enerji Vakf Genel
Sekreteri) Jeotermal, Prof. Dr.
Birol Klk (Bakent Üniversitesi Öretim Üyesi) Termodinamik Enerjisine ilikin Türkiye ve uluslararas alandaki
uygulamalar ve son gelimelere ilikin bildiriler sundular.
Programn son bölümünde,
“Çalara Uzanan Köprü: Temiz Enerji” belgeselinin sinevizyon gösterisi düzenlendi ve
belgeselinin yapmcs Mevlüt
ahbaz ile Mucitler ve Aratrmaclar Dernei Bakan
Mustafa Köksal’a Ostim adna
Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn tarafndan teekkür
plaketi takdim edildi.

Türk Telekom’dan Ankara’ya teknolojik güvenlik

T

ürk Telekom’un altyap ve
çözüm hizmetleri ile kurulan Kent Güvenlik Yönetim
Sistemi (KGYS) projesinin hayata
geçirildii illere bakent Ankara da
eklendi. Ankara’da asayi ve trak
gözetim sistemlerinin en üst teknoloji
ile gelitirilmesi amacyla hayata geçirilen projeyle, Ankara’da 513 noktada yüksek çözünürlüklü yaklak
1400 kamerayla ihlaller annda gözlenebilinecek.
Türkiye’nin öncü yaknsama ve iletiim teknolojileri irketi Türk Telekom, gelitirdii proje ve hizmetler
ile deer yaratmaya devam ediyor.
Türkiye’de özellikle büyük ehirlerde kent güvenliinde yeni bir dönem

açan KGY (Kent Güvenlik Yönetim) sistemini
Türk Telekom teknoloji
ve altyaps ile Ankara’da
kurdu. Ankara Emniyet
Müdürlüü ile birlikte
yürütülen proje, Ankara
polisinin sevk ve idaresinin dijital ortamda tek bir
merkezden yaplmasn ve
tüm faaliyetlerin tek bir veritabannda
toplanarak bu verilere dayal güvenlik
planlamalar yaplmasn salayacak.
Türk Telekom Genel Müdürü K.
Gökhan Bozkurt, kamu güvenlii gibi
hayati bir konuda, ülke çapnda yürütülen KGYS’nin bir parças olmaktan mutluluk duyduklarn belirterek,
unlar söyledi:
“Kamu güvenlii ile ilgili çalmalarmz tüm Türkiye genelinde büyük
bir hzla sürüyor. Emniyet ve kamu
kurulularna ehir güvenlik sistemleri altyapsnn kurulumu, bakm,
yenilenmesi gibi konularda tüm destei salyor ve 7/24 hizmet sunu-

yoruz. Güçlü teknoloji altyapmzla,
ülke çapnda kamu güvenlii açsndan büyük önem tayan KGYS’de
rol üstlenmekten mutluluk duyuyoruz. imdiye kadar projemizi stanbul,
Erzurum, Trabzon, Diyarbakr, Van,
Bursa ve birçok baka ilde baaryla
kurduk. Ankara’nn ardndan projemizi
yeni illerle sürdüreceiz.”
KGYS kapsamnda, Ankara’da 513
noktaya, 825 sisteme ait 1400 yüksek çözünürlüklü kamera yerletirildi.
Bunlarn 298’ini 360 derece dönebilen

kameralar oluturuyor. Sistemde, birbirinden farkl özelliklere sahip kameralarn bir bölümü sürücülerin krmz
k ve hz ihlallerini annda tespit edebilecek. Kameralarn bir bölümü de
plaka tanma özellii ile kayp, çalnt
veya aranan araçlar belirleyerek polis
ekiplerini uyaracak. Hz ihlali yapan ya
da krmz kta geçen araçlarn sahiplerine ceza makbuzu kesilmesi öngörülürken, cezalara itirazda fotoraf ve 12
saniyelik görüntü kaytlar delil olarak
sunulabilecek.
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DTM destekleri ‘kümelenme bazl’ olacak
D Ticaret Müstearl
(DTM) Kümelenme
ve Proje Bazl KOB
Destekleri konusunda
bilgilendirme toplantsn
Ostim’de yapt. Toplantya
Ostim OSB Yönetim
Kurulu Bakan Orhan
Aydn ile Yönetim
kurulu üyeleri, Ostim
Medikal, Savuma Sanayi,
Yenilenebilir Enerji ve
 ve naat Makineleri
sektör kümelerinde yer
alan rmalar katld.

D

TM hracat Genel Müdürü brahim ener ve baz DTM uzmanlar Uluslar aras Rekabetçiliin
Desteklenmesi Hakknda Teblie ilikin
açklamalarda bulunurken, yöneltilen sorular da yantladlar.
ener, yapt sunumda yeni vizyonlarnn “Proje ve kümelenme yaklamn
esas ala yerel dinamiklerin harekete geçi-

rilmesine olanak salayarak ibirlii kurulularnn önderliinde ihracat seferberlii
balatmak” olduunu söyledi. birlii kurulularn, hracatç Birlikleri, l Ticaret ve
Sanayi Odalar, Sanayi Odalar, Organize
Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri Sektörel D Ticaret irketleri (SD), malatçlarn kurduu
dernek-birlik veya kooperatier olduunu
anlatan ener, bunun kümelenme ve proje
bazl olacan vurgulad.
“Kümelenme anlaymz, rmalarn
ibirlii kurulular önderliinde; i ortaklklar yaparak ortak proje üretmeleri ve

organize olmalardr” diyen ener, bürokrasiyi azalttklarn, eski destek mekanizmasnn irketlerin bürokratik sürece girerek bireysel bavuru yapmalar olduunu,
yeni anlaylarnn ise rekabetçilik teblii
çerçevesinde irketlerin bürokratik süreçlerden arndrlmas, ibirlii kurulularnn bavuru yapmas eklinde olduunu
söyledi.
hracat Koçluu anlaylarn kurumsallatrdklarn belirten DTM hracat Genel
Müdürü ener unlar söyledi:
“Kümelenme anlay ve proje yaklam çerçevesinde irketlerimizin proje bazl

TESK Raporu: Trafik can ve mal düman!
Türkiye’nin trak raporunu hazrlayan TESK Genel Bakan Bendevi Palandöken,
n,

eitim ve/veya danmanlk, istihdam, yurt
d pazarlama veya alm heyeti ve bireysel danmanlk programlarnn birbirine
bal ekilde uygulanabilecei bütünleik
bir destek mekanizmasna dönütürüldü.”
Ostim METEM salonunda gerçekleen
toplantnn son bölümünde ise Medikal
Küme,  ve naat Makineleri Kümesi
ile Yenilenebilir Enerji küme Koordinatörlüklerinin hazrladklar ihracata yönelik projelerin sunumlar yapld. ener,
“Ostim kümelenme ve proje üretimi konusunda baarl bir örnek. DTM olarak
ön bilgilerini aldmz proje sunumlarn
deerlendireceiz. Ostim bir marka ve
Ostim’den gelecek projelerin baarl sonuçlanacana inanyorum” dedi.

DTM DESTEK KONULARI:
•
•

Bayramlarn hep üzüntü ile sonuçlandn ifade ederek, “Dünyada her yl 1
milyon 250 bin kiinin hayatn kaybettii kazalarda ülke olarak son 10 yldaki
maddi kaybmz 8 milyar 597 milyon 136 bin 463 TL’dir” dedi.

T

ürkiye’nin trak raporunu hazrlayan Türkiye Esnaf
ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Bakan Bendevi Palandöken Türkiye’de son yllarda
kazalarda ölüm ve yaralanma saysnn art hznn dümesine ramen halen AB ortalamasnn çok üzerinde olduunu

Kazalar büyük oranda sürücü
kusurundan gerçekleiyor

T

ürkiye’nin trak raporunu hazrlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu
(TESK) Genel Bakan Bendevi Palandöken Türkiye’de son yllarda kazalarda ölüm ve yaralanma saysnn art hznn dümesine ramen
halen AB ortalamasnn çok üzerinde olduunu
söyledi. Palandöken, “AB ülkeleriyle karlatrdmzda 100 bin araca düen ölü says AB ortalamas 13 iken ülkemizde iki katndan fazla gerçekleerek, 30 kii olmaktadr. Bin kiiye düen araç
says ülkemizde 197 olurken AB ortalamasnda
476 araç dümektedir” dedi.

söyledi. Palandöken, “AB ülkeleriyle karlatrdmzda
100 bin araca düen ölü says AB ortalamas 13 iken ülkemizde iki katndan fazla gerçekleerek, 30 kii olmaktadr.
Bin kiiye düen araç says ülkemizde 197 olurken AB ortalamasnda 476 araç dümektedir” dedi.

•
•
•
•

•

Eitim ve/veya danmanlk ihtiyacnn analizi
 plan ve ihracat stratejilerinin hazrlanmas, izlenmesi
hracat potansiyelinin belirlenmesi
Süreç iyiletirme ve yönetimi
Bilgi ve iletiim teknolojileri danmanl
Ayn deer zincirinde yer alan, birbirleriyle iliki içinde olan ve cora yaknlk içinde bulunan irketlerin
uluslararas rekabetçilik yönünde yol
haritalarnn hazrlanmas
Müstearlkça uygun görülen dier
konular.
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“Bakentin potansiyeli harekete geçiyor”
Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, “Ankara’nn
cazibesini artrmak için de rekabetçi ve yenilikçi
tüm giriimleri tevik edeceiz. Ankara’y ulusal ve
uluslararas alanda her konuda tantacaz” dedi.

A

nkara Kalknma Ajans, Yönetim Kurulu üyelerinin de hazr
bulunduu bir basn toplants
ile dorudan destek programn açklad.
Ankara Kalknma Ajans Yönetim Kurulu
Bakan olan Vali Yüksel, Rixos Otel’de
kalknma ajansnn yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenledii basnla tanma
toplantsnda, kalknma ajanslarnn yerel
yönetimlerle, genel yönetim arasnda denge salayan kurulular olduunu söyledi.
Ankara’da artk yerel dinamikleri harekete geçirme zamannn geldiini ifade
eden Yüksel, “Ankara’y daha iyi noktalara tayalm, Ankara’y bir dünya ehri yapalm demenin bana göre tam zamandr.
Bunu yapacak kurumlardan biri kalknma
ajansdr” dedi. Yüksel, tüm gelimi ülkelerde 2 bine yakn, AB bünyesinde ise bin
600 kalknma ajans bulunduunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerel
bir model olan, yerel dinamikleri dengede

tutan bu kalknma ajanslaryla bulumada biraz geciktiini kabul etmek gerek.
Türkiye, 2005 ylnda bölgesel kalknma
ajanslaryla ilgili çalmaya balad. Bugün Türkiye’nin dört bir yannda 26 tane
ajans kuruldu” diye konutu.
Yerel tüm kalknma projeleri ve faaliyetlerini nanse edeceklerini, yeni
yatrm alanlarn deerlendireceklerini,
KOB’lere özel önem vereceklerini ve bir
‘Kobisinerji hareketi’ balatacaklarn anlatan Yüksel, unlar kaydetti:
“Ankara’nn kalknmasyla ilgili ksa,
orta ve uzun vadeli planlarn günün artlarna uygun olarak yeniden gözden geçireceiz. Kentte sosyal alandaki bütün
çalmalara katk salayacaz. Bilgi bankalara oluturacaz. Ankara Kalknma
Ajans 25 Temmuz 2009 tarihinden bugüne kadar alt yap çalmalarmz yürüttük. Ankara il snrlar içerisinde yaayan
nüfusun, yaam kalitesini artrc ve gelir

düzeyini yükseltici, yenilikçi, bir kalknma kültürünün gelitirilmesi ve uygulanmas konusunda gerekli her türlü destei
salamay amaçlyoruz. Ankara’nn her
yerinde olmay taahhüt eden bir ajans
anlaymz var. Bölgenin cazibesini artracaz. Ankara’nn cazibesini artrmak
için de rekabetçi ve yenilikçi tüm giriimleri tevik edeceiz. Ankara’y ulusal ve
uluslararas alanda her konuda tantacaz.
Ankara’da üretimi ve istihdam artrc yatrm ve projeleri destekleyeceiz. Ankaral iletmelerin küresel anlamda rekabet
gücünü mutlaka artracaz. Ajansn bütün
faaliyetlerini katlmclkla yürüteceiz.
Ankara’nn topyekun kalknmasn salayacak politikalarn hayata geçirilmesi
Ankara Kalknma Ajansnn temel hede
olacaktr.”
Vali Yüksel, mektup yazd dünyadaki turizm kanaat önderlerini 15 Aralkta
Ankara’ya davet ettiini belirterek, 2011
ylnn Ankara’da turizm açsndan yeni
eylerin konuulaca bir yl olacan bildirdi.
Ajansn yönetim kurulu üyesi Büyükehir Belediyesi Bakan Melih Gökçek de
Ankara’nn kalknmas için ellerinden geleni yapmaya hazr olduklarn belirterek,
2011 ylnda Esenboa Havaalan yaknlarna bir fuar alan kazandracaklarn, bunun kentin turizmine önemli ölçüde katk
salayacan kaydetti. Gökçek, 2020 ylnda EXPO’yu almak istediklerine dikkati çekerek, unlar söyledi:
“Bu konuda özellikle yerel yöneticiler
olarak çok ciddi kararlyz. Aramzda tam
bir kir birlii var. Ankara’da inanç turizmi son derece önemli. Hac Bayram bölgesinin yeniden restore edilmesi, düzen-

lenmesi çalmalar devam ediyor. Hemen
bunun karsndaki Hdrlk Tepe bölgesi,
Ankara’daki inanç turizmine önemli bir
potansiyel getireceine inanyoruz. Hayvanat bahçesi çalmalarna da 2011 yl
içinde mutlaka balayacaz. Dünya standartlarnda gerçekletireceimiz bu projemiz de kentin turizmine önemli katk salayacana inanyoruz. Disneyland için,
maalesef yatrmclar iknada zorlanyoruz. Belli noktaya kadar getirdiimiz yatrmclar avucumuzdan kaym durumda.
yine aray içerisindeyiz. Olmazsa, TOK
ile birlikte yapmann çabas içerisinde olacaz. Elimizde çok büyük bir deer var.
Termal turizm açsndan da Ankara’nn
önemli bir kapasitesi var. Ankara’daki
Termal sular ar derecede fazla. Haymana, Aya, Kzlcahamam’da gerçekten
mükemmel Termal imkanlar bulunuyor.
Hatta Hüseyingazi’nin eteklerinde bile
sular var. Bütün bunlar harekete geçirmeliyiz. nanyorum ki, böyle el ele birlikte
çaltmz taktirde, 1-2 yl içinde önemli
deiikliklerin olduunu göreceiz.”
Toplantda Ankara Kalknma Ajans
Genel Sekreteri Doç. Dr. Asm Balc da
ajansn faaliyet alanlaryla ilgili bilgi verdi.
Basn bilgilendirme toplantsna Ajans
Yönetim Kurulunu oluturan Ankara Büyükehir Belediye Bakan Melih Gökçek,
Kalknma Kurulu Bakan Mustafa Lale,
l Genel Meclisi Bakan Ahmet Arslanolu, Ankara Sanayi Odas Bakan Nurettin Özdebir, Ostim OSB Bakan Orhan
Aydn, Ankarallar Vakf Bakan Ayhan
Sümer ve Bilkent Cyberpark Yöneticisi
Yasemin Eda Erdal ve katldlar.
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Ankarallar KMAL MARKET’te bulutu
kmal Teknik Sanayi ve Ticaret A. tarafndan
dördüncüsü kurulan Endüstriyel Yap Marketi’nin,
Ostim’deki açl törenine katlan TOBB Bakan
M. Rifat Hisarcklolu, insanlara yararl olmak için
yannda birini çaltrmak ve topluma faydal olacak
iler yapmak gerektiini vurgulad.

S

tk Öztuna’nn Türkiye’de ilk
barkot sistemini uygulayan kii
olarak yenilikçi tarafn ortaya
koyduunu ifade eden Hisarcklolu,
insanlarn hergün ie giderken o gün
yeni ne yapabileceini düünerek hareket etmesi gerektiini kaydetti.
Açla Hisarcklolu’nun yan sra,
Ankara Sanayi Odas (ASO) Bakan
Nurettin Özdebir, AK Parti Genel Bakan Yardmcs Haluk pek, Yenima-

halle Belediye Bakan Fethi Yaar,
OSTM Bakan Orhan Aydn ile çok
sayda iadam ve davetliler katld.

novasyon ve ölçek ekonomisi
Açlta konuan ASO Bakan Nurettin
Özdebir, Öztuna’nn iki özellii bulunduunu, bunlarn inovasyon ve ölçek
ekonomisini uygulamak olduunu anlatrken, OSTM Bakan Orhan Aydn da

Öztuna’nn aile irketi gibi sürdürülebilirlii zor bir iin üstesinden gelebilen
biri olduunu bildirdi
Ak Parti Genel Bakan Yardmcs
pek ise, dünyada sahip olduu kaynaklar ileyip bunu ihraç eden sayl ülke
bulunduunu, Türkiye’nin de bu ülkeler arasnda yer aldn söyledi. pek,
Türkiye’nin gerçekletirdii ihracatta
ise OSTM’in büyük emei ve çabas
bulunduunu anlatt.
Yenimahalle Belediye Bakan Fethi
Yaar, aile irketlerini Türkiye’de yaatmann zor olduunu, bir süre sonra
bu irketlerin dalp, yok olduklarn
kaydetti. Yaar, oysa gelimi ülkelerde
100-150 yllk kurumsallam aile irketlerinin yaamlarn sürdürdüklerini
anlatt.

kmal Teknik San. ve Tic. A.. Yönetim Kurulu Bakan Stk Öztuna da 4.
yap marketi açmaya kalkt için bazlarnn kendisini ‘’deli’’ olarak nitelediklerini anlatarak, ‘’Evet ben bir delilik
yaptm. Ticaret bir risktir ve ben de bir
deliyim’’’ dedi.

Hisarcklolu ve
dier konuklara birer
an plaketi verildi

Açlta kmal Teknik San. ve Tic.
A..’nin geliimi ile Yönetim Kurulu Bakan Stk Öztuna’nn öyküsünü anlatan bir lm gösterisi yaplrken, uzun zamandan beri Öztuna’nn
yannda çalanlardan baz içilere
plaket verildi. Daha sonra Öztuna, TOBB Bakan Hisarcklolu,
ASO Bakan Nurettin Özdebir ile
OSTM Bakan Orhan Aydn’a birer an plaketi verdi.
Törenin sonunda ise AK Parti Genel Bakan Yardmcs Haluk pek,
Yenimahalle Belediye Bakan Fethi
Yaar, TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu, ASO Bakan Nurettin
Özdebir, OSTM Bakan Orhan
Aydn ile kmal Teknik San. ve Tic.
A.. yönetim Kurulu Bakan Stk
Öztuna hep birlikte kendilerine verilen deiik pense ve kesici aletlerle
kordon keserek açl gerçekletirdi.
Açl srasnda konfetiler atlrken,
törenin sonunda bir de toplu dua
okundu.
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Ostim ‘Yüksek Okullu’ oldu
Ostim yönetimi, bir süredir yürüttüü Ostim’e yüksek okul açma projesini gerçekletirdi. Gazi Üniversitesi ile
birlikte yürütülen proje kapsamnda bölgede bulunan METEM binas ve ekli tesisleri Yüksek Okul’a dönütürüldü.
Gazi Ostim Meslek Yüksek Okulu, yaplan açl ve ilk ders töreninin ardndan 86 örencisi ile eitime balad.

O

stim Meslek Yüksek Okulu Ostim
yöneticileri, Üniversite Rektör ve
eitim kadrosu ile bölge sanayicilerin katldklar törenle hizmete girdi. Bölgedeki sanayicilerin ihtiyaçlar dorultusunda
belirlenen eitim program çerçevesinde
endüstri ürünleri tasarm, elektrik enerjisi
üretimi, iletimi, datm gibi programlarnda ilk yl 86 örenci eitim görecek.
Yüksek Okulun açl ve ilk ders törenine Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rza
Ayhan, TESK Genel Bakan Bendevi Palandöken, Ostim Yönetim Kurulu Bakan
Orhan Aydn, Bakan Yardmcs Stk Öztuna, OSAD Bakan Adnan Keskin, ORSAD Bakan Özcan Ülgener, Üniversite
mensuplar ve bölge sanayici ve iadamlar
katld.
Tören, Ostim Vakf Genel Sekreteri Gülnaz Karaosmanolu’nun okulun kirden
projeye dönümesi ve gerçeklemesi süreci
ile bu sürece katk verenleri tantarak teekkür etmesi ile balad. Açlta Yüksek
Okul Müdürü Behçet Gülenç, TESK Bakan Bendevi Palandöken, OSAD Bakan
Adnan Keskin birer konuma yaparken,
METEM salonundaki ilk ders bölümünde
ise Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rza
Ayhan ve Ostim Yönetim Kurulu Bakan
Orhan Aydn örencilere hitap ettiler. Törene daha sonra kurdele kesimi ve binadaki
snarn gezilmesi ile devam edildi.

Gazi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Rza Ayhan:
“Ostim Türkiye’nin
gözbebeidir”
Rektör Prof. Dr. Rza Ayhan da ‘ilk ders’
töreninde Gazi Üniversitesi hakknda bilgi
vererek balad konumasnda, ehir üniversitesi olduklarn ve ehrin belli yerlerinde
eitim öretim yaptklarn belirterek, “Üniversitemiz 122 ayr binada eitim öretim faaliyetini yürütüyordu. imdi bir yerlekemiz
daha oldu. OSTM’de, sanayinin merkezinde,
kalbinde. Hayrl mübarek olsun” dedi.

Ostim Bakan Orhan Aydn’n da Gazi
Üniversitesi mezunu olarak birçok önemli
baarya imzasn attn vurgulayan Ayhan, “Gazili olmak ayrcalktr” dedi.
Ostim Meslek Yüksek Okulunu seçtiklerini
için ansl odlularn belirten Ayhan unlar
söyledi:
“Ben OSTM’in kuruluunu hatrlyorum. OSTM kurulduu zaman ‘ne
yapmaya gayret sarf ediyorlar?’ denilmiti. Buraya gelmek bile istememilerdi o dönemde. imdi ilk mezunlara
i garantisi veriliyor, ikinci, üçüncü
mezunlara da garanti verebiliyorlar. Ondan sonra da garanti verecekler. Çünkü
OSTM bu cesamette durmayacak. OSTM Türkiye’nin gözbebeidir. OSTM
büyüyerek geliecektir. KOB’lerimiz
büyüyerek geliecektir. Burann mezunlarna her zaman ihtiyaç duyulacaktr.
Sizlere inanyorum, sizlere güveniyorum. Sevgili arkadalar, ‘balklar suyun içindedir ama o suyun kymetini
bilmezler.’ Sizler Gazi Üniversitesi’nin
örencilerisiniz. Gazi Üniversitesi’nin
örencisi olmak bir ayrcalktr. Mutlaka
bunun idraki içinde bulunun. Siz Gazi
Üniversitesi OSTM Meslek Yüksek
Okulu’nun örencilerisiniz. OSTM’in,
sanayinin merkezindesiniz. Gününüzü,
zamannz iyi deerlendirin.”

OSTM Yönetim Kurulu
Bakan Orhan Aydn:
“Bilim ve teknolojiyi
ilerimize yanstmalyz.”
OSTM Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn, ‘ilk ders’te yapt konumada rekabetin zor artlarnda üretim yaptklarn bu
yüzden bilim ve teknolojiyi üretimde kullanmalar gerektiini söyledi. Aydn, projeyi Ostimli sanayicilere ve ülkeye hizmet
amacyla balattklarn, bu hizmetin gerçeklemesinde TESK’in de büyük özveride
bulunduunu” anlatarak, “OSTM olarak
buray gençlerimizin okuduu, sanayicilerimizin eitim gördüü ve tüm dünyada
olup bitenlerin, yeni teknolojilerin, yeni i
alanlarnn anlatld, konuulduu, aktarld bir merkez olarak, tam da adna layk
bir merkez olarak yapmaya karar verdik”
dedi.
Aydn, sanayiciler, öretim üyeleri Ostim
olarak bu okulun gelimesi ve baars için
çalacaklarn belirterek, unlar söyledi:
“Dünyada inanlmaz bir yar, inanlmaz
bir rekabet var. Bu rekabeti en acmasz
ekilde yaayan kesim iadamlardr. Yani
ürettii mal dünya kalitesinde ve standartlarnda yapamazsa, götürüp fuarda herkesin
önüne koyup satamazsa dükkann kapatmak zorundadr. Bedelini, karln ertesi
hafta ya da ay görür, dükkannn kepenklerini indirmek zorunda kalr. Dükkann açk
tutacaksa, tutmak istiyorsa bu arkadamz
kesinlikle rekabetin içerisinde, bir yarn
içerisindedir ve sürekli komak zorundadr.
En son bilgiyi ve teknolojiyi nerede varsa
gidip bulmak ve uygulamak zorundadr.
Yoksa hayatn devam ettiremez. Bizler rekabetin çok sert
yaand bir noktada bulunuyoruz. Bu
nedenle de bizim
durmamz, ihmal
etmemiz, ilerimizi
ertelememiz diye bir
ey söz konusu olamaz. Eitime önem
vermemiz gerekir.
Ancak sanayicileri-

miz de eitimin kymetinin yeterince bilinip bilinmedii konusunda zayetimiz var
maalesef. Biz bu üniversite-sanayi ibirliklerinde bunu da görüyoruz. Sanayicilerimiz, kendi üniversitelerimizde, kendi okullarmzda öretilen bilginin, teknolojinin ve
bilim insanlarnn kadrini kymetini, deerini çok fazla biliyor deiller. Bu nedenle iki
tarafn bak açs nedeniyle iki taraftaki bu
eksiklii de bizim bir ekilde gidermemiz
lazm. Üniversitelerdeki bilim ve teknolojiyi sanayicilerle buluturup, yaptmz
ilere yanstmamz lazm. Bunun için Ankara pek çok üniversitenin faaliyet gösterdii bir yer ama biz gerçek hayata, üretim
dünyasna en yakn üniversite olarak Gazi
Üniversitesi’ni biliyoruz ve buna inanyoruz. Bu nedenle Gazi Üniversitesiyle bu
projemizi gerçekletirdik. Onlara yakt
için, bize yakt için Gazi Üniversitesi ile
bu projemizi birlikte gerçekletirdik.”

Gazi-Ostim Meslek Yüksek
Okulu (G.O.M.Y.O) Müdürü
Behçet Gülenç:
“Programlar Ostim’in
ihtiyaçlarna göre belirlenecek.”
Gazi-Ostim Meslek Yüksek Okul Müdürü Behçet Gülenç, hedeerinin kampusu sürekli eitim merkezi haline getirerek,
Gazi Üniversitesinin birikimlerini sanayicilere sunmak olduunu söyledi. Okulun
kurulu krinin yedi yl önceye dayandn
belirten Gülenç, “2009 ylnda balayan süreç 2010 ylnda tamamlanmtr. Kuruluta
planlanan endüstri ürünleri tasarm, elektrik enerjisi üretimi, iletimi, datm programlarna ek kontenjandan 86 örencimiz
kayt yaptrmtr. Bundan sonra açlacak
programlar Ostimlinin ihtiyaçlarna göre
belirlenecektir. Kurulutaki hedemiz OSTM esnafnn ihtiyac olan milli ve manevi deerlere bal, kendine güvenen, plan
ve programyla problem çözebilen baar
odakl teknik elemanlar yetitirmektir” diye
konutu.
Okulun gerçeklemesinde katks olanlara teekkür eden Gülenç, “Bize vereceiniz
her türlü destek sizlere mesleki ve teknik
eitim alannda hizmet olarak geri dönecektir” dedi.
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Kzlay ve Ostim ibirlii yapacak



htiyaçlarnn temini için yerli sanayicilerle el ele veren Kzlay kulland malzemelerin büyük bir bölümünü yerliletirmek istiyor. Bu alanda
yaplan temaslar kapsamnda OSTM
OSB yöneticileri ve bölge sanayicileri
Kzlay’n üretim tesislerini ziyaret etti.
OSTM OSB yöneticileri ve Medikal
Kümelenme sektör platformunda yer
alan rma yöneticileri heyeti Türk Kzlay tekilatnn Merkez, Cebeci Kan
Ürünleri Hizmet Merkezi ve Etimesgut
Üretim tesislerinde incelemelerde bulundular.
Kzlay yöneticileri Ostim heyetine
atölyelerde ve yönetim birimlerinde çeitli bilgilendirme sunumlar yaptlar.

OSTM Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn, Bakan Yardmcs Stk Öztuna ve Küme Koordinatörü ile iadamlarndan oluan heyetin Kzlay Genel
Müdürlüüne gerçekletirdii ziyaretin
ardndan çkan potansiyel ibirlii alanlar, kulland malzemeleri yerli sanayiden tedarik etmeyi hedeeyen Kzlay
Genel Müdürlüü tarafndan belirlendi.
Ostim Medikal Küme Koordinatörlüü
Kzlay’n gönderdii liste üzerinden potansiyel çalma gruplar oluturulacan
bildirdi.
Söz konusu alanlar Ulusal Kan Hizmetleri Faaliyeti, Yerleim Sistemleri, Tehis
Ve Tedavi Hizmetleri, Afet Müdahale Ve
Yardmlar Yönetimi alanlarn kapsyor.

birlii yaplmas
öngörülen alanlar ve cihazlar:
Elektrikli kan nakil kutusu, kan alma
ve çalkalama cihazlar, hortum kapama
(sealer) cihaz, plazma oklama cihaz,

tbbi atk kovas, tüp tama kutular,
kan alma yata (sabit ve gezici), mevlana evlerinin kullanma ve kurulumuna ait revizyonlarn ve iyiletirmelerin
yaplmas, konstrüksiyon ünitesinde
kullanlan makine ve ekipmanlarn bakm –onarmlarnda ve teknolojik gelimelere bal olarak gerekli iyiletirmelerin yaplmas, yeni gelitirilecek
olunan bir ailenin yaayabilecei yeni
tip ve modellerin arge çalmalarnda
destek verilmesi, malzeme speklerinin
belirlenmesi (kalplarn, demir aksamlarn ve statik hesaplamalarn yaplmas vb), pet üretim tesisinde kullanlmak
üzere geri dönüüm kapsamnda pet ielerin toplanmas için proje gelitirilmesi, temiz çevre için çok önemli olan
pet ielerin toplanmas ve nakliyesi
için portatif veya sabit olarak balyalama makine modelinin yapm, tbbi
cihaz, tbbi aletler,hastane mobilyas,
medikal tekstil, tbbi sarf malzemeleri,
salk taramalarnda sponsorluk, barnma araç ve malzemeleri, beslenme
araç ve malzemeleri, müdahale kapasitesini arttrc araç, gereç, ekipman.
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“OSSA kümelenme baarsn kantlad”

OSSA- Ostim Savunma ve Havaclk Kümelenmesi
3. Küme Konseyi toplantsn yapt. Savunma Sanayi
Müstearl (SSM) toplant salonunda yaplan
toplantya kümeyi destekleyen yaklak 30 kurum ve
kuruluun temsilcileri ile beraber 150 kii katld.

O

SSA 3. Küme Konsey toplants geni katlmla gerçekleti.
Toplantya Savunma Sanayi
Müstearl yöneticileri, savunma sanayi ana üretici rmalar, KOSGEB ve
Ankara Kalknma Ajans ile çok sayda
üniversite öretim üyesi katld.
OSSA Yönetim Kurulu Bakan Mithat Ertu yapt açl konumasnda
son bir senede yürütülen faaliyetler
hakknda ksa bilgi verdi. Özellikle dernekleme ve küme strateji dokümannn
tamamlanmas konularn 2010 ylndan
sonuçlandrmalarnn 2011 için kümenin önünü açacana iaret eden Ertu,
“Ostim Savunma ve Havaclk Kümelenmesi bugüne kadarki performans ile
baarsn kantlad. Bu toplantnn atmosferi de bizi doruluyor. Tüm eksikliklerimize ramen elbirlii ile ortaya
çkardmz bu küme, dier kümelenme giriimlerine de örnek model olmaya devam ediyor” diye konutu.

Ostim OSB Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn ise Ostim’de yürütülen
kümelenme çalmalarndan bahsetti
ve Savunma ve Havaclk Kümelenmesinin Ostim açsndan önemini anlatt.
Özellikle bu sektörden örendikleri
offset uygulamasnn dier sektörlere
aktarlmas için de tüm güçleriyle destek vereceklerini vurgulayan Aydn,
OSSA’ya destek veren kurululara teekkür etti.
FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, yapt konumada ana sanayinin ancak
yan sanayilerinin nitelik ve yetenekleri ile güçlü olduunu belirtti.
KOSGEB Bakan Yardmcs Hüseyin Tüysüz de yapt konumada
KOSGEB olarak kümeleri önemsediklerini ve desteklerini buna göre yaplandrdklarn söyledi. Ayrca öyle
bir kümelenme çalmasnn içerisinde
bulunduklar için de çok mutlu olduklarn kaydetti.

SASAD Genel Sekreter Yardmcs
Ylmaz Küçükseyhan ise konumada OSSA’ya kuruluundan bu
yana destek verdiklerini, bundan
sonra da desteklerinin devam edeceini belirtti. Türk Savunma Sanayinin son yllardaki büyümesini
rakamlar üzerinden özetleyen Küçükseyhan, IDEF fuarnn KOB’lerin
uluslar aras pazara açlmas için güzel
bir frsat olacan hatrlatt.
Savunma Sanayii Müstear Yardmcs smail Tohumcu da yapt konumada, kümelenmenin sektörün
gelimesinde yaratt etkiden
bahsederek dünyadan örnek uygulamalara deindi. Türkiye’de
yürütülen dier kümelenme çalmalarna da deinen Tohumcu, “Ostim Savunma ve Havaclk Kümelemesini desteklemeye devam edeceiz
dedi. Ankara’da TAI’nin etrafnda
havaclk rmalarnn toparlanmas ve
küme haline getirilmesi için çalmalarn son durumu hakknda bilgi verdi.
Daha sonra Küme Koordinatörü Bar Cihan Baer tarafndan 2010’da
gerçekletirilen faaliyetler anlatld ve küme strateji doküman hakknda bilgi verildi. Konumasnn
sonunda küme olarak geldikleri
noktann Türkiye’de kümelenme
konusundaki en uç nokta olduundan bahseden Baer, “Bundan sonra
bir yerlere gitmek istiyorsak kümeye milyon dolarlar seviyesinde nans
kaynaklar lazm. Desteksiz bu kadar
ilerleme kaydedebiliyorsak destekle
gelebileceimiz noktay düünemiyorum. Ancak kir aamasndaki kümelere verilen desteklerin üst limiti
çok az ve bizim iimizi görmüyor”
dedi.
Daha sonra srasyla Aselsan, TAI,
Roketsan, MKE, OTOKAR gibi savunma sanayinin önde gelen rma
temsilcilerinin, üniversitelerin, teknoparklarn, Ankara Kalknma Ajansnn
görüleri alnd. Konsey Toplants
Savunma Sanayii Müstearl Sanayileme Dairesi Bakan Nuran nci’nin
kapan konumas ile sona erdi.
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nci: OSSA gözümüz kulamz oldu
Savunma Sanayi
Müstearl Sanayi
Gelitirme Daire Bakan
Nuran nci Ostim
Savunma ve Havaclk
Kümelenmesinin
baarl bir noktaya
geldiini belirterek,
“Kümemiz son iki yldr
çok önemli konulara
dikkat çekti. Birçok
etkinlie ev sahiplii
yapt. Müstearlmzn
bir birimi gibi yanmzda
durarak, adeta gözümüz
kulamz oldu” diye
konutu.

S

avunma Sanayi Müstearl olarak 2010 ylnda ortaya koyduklar
stratejilerle ülkenin kalknmasna yönelik gönüllü görev ve
sorumluluklar aldklarn anlatan nci, “Önemli konulara
dikkat çektik, çalmalarmzla
2010 ylnda gerekli farkndal oluturduk. Özellikle tabana
yaylan bir sanayi oluturuldu.
Meyvelerini önümüzdeki be
yl içinde elde edeceiz. Yaplan çalmalar sadece Savunma Sanayi Müstearlnn baars olarak görmüyoruz. Bu
irili ufakl tüm rmalarmzn
baarsdr” diye konutu.
2010 ylnda yaptklar çalmalarn 2011 yl için yol
gösterdiini vurgulayan nci,
kamu kurumlarnn katlmlar
ile sektördeki sorunlar çözmek

üzere kurullar oluturulduunu, girdi maliyetlerinin düürülmesi, da bamlln
azaltlmas ve KOB’lerde
Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi yönünde çalmalar
yaplacan kaydetti.
nci, kritik ve yurt dna
baml olunan maddeler için
önlemler
düünüldüünü,
yerliletirme adna nelerin
yaplacana yönelik giriimler olduunu belirterek,
motor üretiminin KOB’lerin
desteklemesi yoluyla yerliletirilmesi amacyla proje
üretileceini söyledi. SSM
Sanayi Destekleme Dairesi
Bakan nci, 2011 ylnda fuarlar, üniversite sanayi ibirlii ve planl rma ziyaretleri
konularnda aktif çalmalar
yapacaklarn dile getirdi.

Aydn:Baarda herkesin katks var
Ostim Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn, kümelenme sürecinde ülke sorunlarnn
çözümüne yönelik fikir ve önerilerin de olutuunu belirti. Aydn, “Eer bir baar elde
edildiyse, bunda tüm taraflarn katks var” diye konutu.

O

stim OSB Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn, OSSA Genel
Kurulunda yapt konumada,
bölgesel kalknma amacyla çklan kümelenme çalmalarna ilikin deerlendirmede bulundu.
Aydn, “OSTM OSB olarak bölgesel kalknma amacyla çktmz yolda 4 ayr küme kuruldu. Gördük ki bu
çalmalar bölgemize ve rmalara sinerji
etkisi yaratyor. Savunma kümemizdeki
rmalarn bilgi birikimi ve baars dier
kümelere de örnek oldu” diye konutu.
Bu çalma sürecinde birçok eyi
yeniden kefettiklerini, kendileri için
adeta bir eitim çalmas olduunu ifade eden Aydn, “Bu çalmalarn bölge
rmalarna, Ankara’ya ve ülkemize

olan katks gurur veriyor. Ostim olarak kimi zaman belki haddimizi ap
ülke sorunlarnn çözümü yönünde de
kimi önerileri üst makamlara tayoruz. Bunlardan biri offset uygulamalar idi. Offset uygulamasna yönelik
hükümetimizin bir takm giriimleri
var. Konuya ilikin yaplan toplantya
kamu kurumlar dnda sadece OSTM davet edildi. Bu savunma sanayi kümemizin etkinliklerinden, orada
edinilen bilgilerden kaynakland”
dedi.

“Amacmz Örnek Olmak”
Biz küme çalmalarn destekliyoruz. Sonuçlarnn ehrimize
bölgemize ve ülkemize örnek olacan, sinerji yaratacan düünüyoruz. Bu projeler bir OSB’nin
sorumluluunda olmamasna karn, biz biraz üzerimize vazife olmayan ilere giriiyoruz. Amacmz
Ankara’ya, ülkemize örnek iler
oluturmak. Bundan böyle de kimin
ne kadar katk verdiine bakmakszn destek vermeye devam edeceiz.
KOSGEB’in kimi projeleri var, Kalknma Ajansmzn çalmalar var.
Savunma Sanayi Müstearl tüm
ekip olarak hep yanmzda oldular.
Manevi destekleri ile motive ettiler.
Baar sadece bölgemizin deil,katk
verenlerin oldu. Tedarikçi rmalarmz benimsedi. Yetkililerimiz gelip
,incelemelerde bulundular. Firmalarmz da inallah savunma sanayi ve
ülkemizin sorunlarna yeni çözümler üretecektir.”

Teknoloji Paylam
Sempozyumu yapld

“

Teknoloji Paylam Sempozyum
ve Sergisi”, 16 Aralk’ta
Milli Savunma Bakan Vecdi
Gönül’ün himayesinde Türkiye
Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB)
Bakan M. Rifat Hisarcklolu’nun
ev sahipliinde TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal
Tesisleri’nde gerçekletirildi.
Yetkililer, Savunma Sanayi
malatçlar Dernei (SASAD) ve
TOBB Türkiye Savunma Sanayi
Meclisi ibirliinde gerçekleen
“Teknoloji Paylam Sempozyum
ve Sergisi” savunma sanayinin sahip

olduu teknolojileri, kamu kurum
ve kurulularn dikkatine sunmak ve
özgün mal ve hizmetlerle Türkiye
ekonomisine katkda bulunmay
amaçladklarn anlattlar.
Savunma sanayi TSK’nn silahl
kuvvetlerinin ihtiyaçlarnn yüzde
47’sini yurt içinden karlyor
Türk özel sektörü içinde, aratrma
ve gelitirme faaliyetlerine öz
kaynaklarndan en fazla harcama
yapan savunma sanayi, bu faaliyetleri
neticesinde dünya savunma pazarnda
özgün yüksek teknolojileriyle güçlü bir
yere bulunuyor.
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Genç giriimciler sertika ald

K

OSGEB Bilgilendirme ve Genç
Giriimci Gelitirme Program
Sertika Töreni’ne KOSGEB
Bakan Mustafa Kaplan’n da katlm
ile gerçekletirildi. Toplantya Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya
Burhanettin Güvenç ve Ostim Yönetim
Kurulu Bakan Orhan Aydn ile KOSGEB Ostim Müdürü Mehmet Tezyeti
de katld.
Törende konuan KOSGEB Bakan
Mustafa Kaplan, kafasnda i kri olan
genç giriimci adaylarna baarlar dilerken, “Gençlerimizin yarnlara daha farkl
bir kariyer penceresi açarak mezun olma-

lar bizi mutlu eder. Gençlerin giriimci
olmalar demek, sadece kendileri deil
yanlarnda bakalarn da istihdam etmeleri, gelecein belki büyük irketlerinin
kurucular olmalar anlamna gelir” diye
konutu.
KOSGEB’in 2009 ylnda kuruluu
kadar önemli bir süreç yaadn, kanun
deiiklii ile yeni destek paradigmalar
oluturduunu anlatan Kaplan, “Daha
önce sadece imalatç KOB’lere destek veriyorken, 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-

riimcilie destek program eklediklerini,
bundan amacn Türkiye’nin genç giriimci
potansiyelini deerlendirmek ve gençlere
daha rekabetçi iler kurmalarna imkan
salamak olduunu vurgulayan kaplan, i
kirlerini hayata geçirenlere hibe destei
vereceklerini kaydetti.

KOSGEB Çar merkezi
24 saat hizmet verecek
Kuruma eriilebilirlii ve süreç takibini kolaylatrmak için önlemler aldklarn anlatan kaplan, bavuru ve destek
süreçlerini elektronik ortamda takip

edebileceklerini, kuracaklar çar merkezinin 24 saat hizmet vereceini söyledi.
Kaplan unlar söyledi: “Bürokrasiyi
azaltc önlemler aldk, kendi süreçlerimizi gözden geçirdik. KOSGEB desteklerine ulamak zor olmayacak. Ylbandan
itibaren elektronik ortamda desteklere
bavurma ve süreçleri izleme yetkinlii
geçireceiz. En önemlisi bilgilendirme ve
yönlendirme anlamnda yedi gün 24 saat
hizmet veren çar merkezi kuracaz.
Profesyonel ve çada bir yaklam getireceiz. Benim telefonlarma baklmyor
ikayeti ortadan kalkacak. Uzmanlar
cevap vermiyor yaknmas olmayacak.
Yedi gün 24 saat 444 1 567 numaral telefonu çevirdiinizde
artk KOSGEB’in destekleri
nelerdir, nasl destek alabilirim, hangi sektörlere destek
veriyor. Bu bilgilere kolayca
ulalacak.”

Çankaya Üniversitesi
ile Kuluçka
Merkezi kurulacak
Kaplan Ar-Ge Ve güçbirlii ibirlii yaklamlarn desteklemeyi ilke edineceklerini
anlatrken Çankaya Üniversitesi ile imzalayacaklar bir protokol ile üniversite bünyesinde
TEKMER benzeri bir merkez
kurmay planladklarn bildirdi. Kaplan, “Onu da yaparsak
ar-ge inovasyon desteklerinden yararlanabilirsiniz. Bizim
yetitirdiimiz giriimcilere
kendi evladmz gibi bakp,
göz kulak olacaz” dedi.

Güvenç: KOSGEB’le
daha sk ibirlii
yapacaz
Sertika töreninde konuan Çankaya Üniversitesi
Rektörü Prof. Güvenç de
OSTM’le KOSGEB’in
yollar tesadüfen çakan iki
kurum olma yerine, ortak
çalan karlkl ibirlii
gelitiren iki kurum olmaya baladklarn söyledi.
Güvenç, “KOSGEB’le olan
ilikimiz son iki yldr geliti.
Yaklak 90 örenci giriimcilik sertikas ald. Bundan
sonra da ibirliimiz devam
edecek. Çankaya Üniversitesi ile KOSGEB yollar ara
sra kesien iki kurum deil.
Çünkü Çankaya Üniversitesinin asli görevi bilgiye aç olan
KOB’lere bilgi salamak.
Bu anlamda KOSGEB’le
kader birlii yapacaz. Birlikte projeler gelitireceiz.
Çünkü üniversitemizde pek
çok disiplin var ve KOSGEB
her zaman bu imkanlardan
yararlanabilir. Üniversitemizin yeni kampusuna tanmasndan sonra buradaki
mevcut tesislerimizi birlikte
i merkezleri olarak deerlendirmeyi planlyoruz” dedi.
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KOBa projesinin getirdikleri...
Dr. Benhur SATIR
(Çankaya Üniversitesi)

O

STM OSB Yönetimi ile
Çankaya Üniversitesi arasnda 16 Mart 2007 tarihinde
imzalanan protokol ile balayan kader
birliktelii, birçok baarl ilere imza
atlmasna vesile olmutur. Bunlardan
birisi de ksa ismi ile KOBa olarak
anlan 2008 Leonardo Da Vinci Yenilik
Transferi Projesidir. Projenin numaras
2008-1-TR1-LEO05-03154 ve tam ad
Sürdürülebilir birlikçi KOB Alar
Kurulmas’dr. KOBa ana yüklenicisi
OSTM OSB Yönetimi ve proje yürütücüsü OSTM OSB Yönetim Kurulu
Bakan Sayn Orhan AYDIN’dr. Projenin toplam süresi 26 ay, balangç tarihi 1 Aralk 2008 ve biti tarihi 31 Ocak
2011’dir. KOBa Projesi Türk ortaklar
Çankaya Üniversitesi, OSTM Vakf
(Ortadou Sanayi ve Ticaret Merkezi
Aratrma, Gelitirme, Eitim, Kalknma ve Dayanma Vakf); spanyol orta FUNDECYT Vakf (Fundación para
el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
en Extremadura); ve Romen orta
Bükre Politeknik Üniversitesi (Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea
de Automatica si Calculatoare - Centrul
de cercetare ACPC)’dir. Projenin sessiz
ortaklar ise KOSGEB (Küçük Ve Orta
Ölçekli Sanayi Gelitirme Ve Destekleme daresi Bakanl), ODEM (Ostim
Danmanlk ve Eitim Hizmetleri
A..), Ostim Radyo TV Yaynclk A..,
OSAD (OSTM Sanayici ve adamlar
Dernei) ve MMB ( Makinalar Mühendisleri Birlii Dernei)’dir. KOBa
Projesinin toplam bütçesi 234,418 Avrodur. KOBa Projesinde temel amaç,
OSTM KOBleri arasnda ibirlikçi
alar kurmaktr. Bunun yöntemi de katma deeri yüksek ürünleri tek bir yap
gibi üretebilme kabiliyeti kazandrmak
olarak belirlenmitir.
Bu genel bilgiler sonras, biraz da
bu projenin OSTMe kazandrdklar,
güzel Türkiyemize kazandracaklar
ve çkarlan derslerden bahsetmek istiyorum. OSTM KOBlerinin ibirlikçi
alar kurmasnn balangc, sanayicimizin düüncesinden geçmektedir. Bunu
ekillendirmenin yolu ise eitimler

ile sanayicilerimizin düüncelerini bu
yönde gelitirmek ve kafalardaki soru
iaretlerini çözmek, mümkünse de yok
etmektir. Her ne kadar Türkiyemizin
kültüründe bilginin deeri hemen hemen
yok saylsa ve eitim fuzûli görülse de
bunun baka yolu yoktur. Katma deeri
yüksek ürünleri tek bir yap gibi üretebilmek sadece Türkiyemizde deil,
bütün dünyada da çok zor kazanlan bir
kabiliyettir. Gelimi ülkelerde bu tip
ibirlikleri, insanlarn/sanayicilerin ayn
hedefe yürümelerini salayacak kir
birlikteliinin uygun bir teknik ve hukuki yap içerisinde ekillendirilmesinden
geçmektedir. Bu da yine amaca uygun
eitim programlar ile salanmaktadr.
Ancak eitime katlanlar öncelikle bu
amac iyi anlamal, ardndan da bilginin
deerini içlerine sindirmelidirler. OSTMli sanayiciler ile eitim tecrübelerimiz oldukça olumludur. OSTMlilerin
KOBa eitim programlarndan edinimlerini, içlerindeki giriimcilik ruhu
ve sanayicilik ak ile birletirdiklerinde,
gelimi ülkelerdeki ibirliklerini aratmayacak baarl ibirlikleri kuracandan kendi adma ben eminim. Çünkü
tanm kadar ile, OSTMli sanayiciler
kadar ilerine teknik olarak yatkn, hiç
olmayacak denilen eyleri üretebilecek
kadar zeki ve hiç cesaret edilmeyecek
kadar zor ileri hakkyla yapabilen bir
yabanc sanayici bulmak neredeyse
imkanszdr. Dilerseniz bu balamda,
KOBa eitimleri hakknda biraz bilgi
vereyim.
KOBa eitim modülleri, yani dersleri unlardr: Pazarlama lkeleri ve Stratejik Yönetim, Uluslararas Ticaret ve
Pazarlama, nsan Kaynaklar ve letiim,
A Servisleri. Bu dört ders seçilirken
geni çapl bir anket yapld ve sonuçlar
masaya yatrld. Analizlerin ardndan
seçilen bu dört dersi yüz yüze eitimler
ksmna u ana kadar 316 sanayicimiz
katld ve toplam 140 adam-saat eitim
verildi. KOBa mantnda, ibirlikçi alar kurmay OSTMden sonra
Ankara’ya, ardndan tüm Türkiyemize
yaymak yer aldndan, bu eitimlerin
internet üzerinden icra edilebilecek iki

tipi Türkçe olarak tasarland. Bunlardan
ilki senkronize denilen tip olup, bu tip
sanal bir ortamda eitmen ve sanayicilerimizin bulutuu, ortak bir dijital
tahta üzerinden eitimin gerçekletii,
video, ses ve yazl mesaj paylamnn
yapld ekilde tasarlanmtr. Bu yap
ise tamamen Çankaya Üniversitesi Bilgi
lem Müdürlüü içerisindeki teknik
ekip tarafndan hazrlanm ve KOBa
kapsamnda satn alnan sunucu üzerinden hizmet verilmeye balamtr. kinci
tip ise asenkronize diye tabir edilen ve
365 gün 24 saat eitim almak isteyenlerin hizmetine açk bir tiptir. Kullanc
ad ve ifreye sahip herkes aseknronize
eitimden istedii anda istifade edebilir
ve eitim içeriini takip ederken Türkçe
sesli olarak da dinleyebilir. Ancak herhangi bir konuyu atlama ansna sahip
deildir ve sras ile bütün eitim konularn tamamladnda sertika almaya
hak kazanabilir. Sistemden ise eitim
alanlar hakknda çok detayl sorgular yaplabilmektedir (hangi ekranda ne kadar
zaman geçirdi, hangi IP adresinden ne
zaman sisteme baland, vb.). Senkronize eitim, eitmen kapasitesi ile snrldr, ancak asenkronize eitim için snr
yoktur, yani teoride bütün Türkçe bilen
kiiler/sanayiciler istifade edebilirler. Bu
ise KOBa Projesi mantna tam uygun bir yapdr. Dier bir Leonardo Da
Vinci Yenilik Transferi Projesi olan ve
Çankaya Üniversitesi’nin ana yüklenici
olduu KOBküme Projesinden iki modül de (Kümelenme ve birlii, Proje
Yönetimi) bu hedef dorultusunda çok
geni bir kitleye yaylmak üzere asenkronize eitime uygun hale getirilmitir.
Gerek senkronize, gerekse de asenkronize eitimler için ortak bir platform
olarak Moodle seçilmi ve bütün eitimler bu platform üzerinden istifadeye
sunulmutur. KOBa Projesinin genel
mant M ( ve naat Makineleri)
Kümelenme Çalmas ve AKP (Anadalu Kümeleri birlii Platformu) ile de
tam anlamyla örtümektedir (ayrntl
bilgi için yazar ile benhur@cankaya.
edu.tr adresinden irtibata geçiniz veya
www.isim.org.tr ile akip.org.tr ‘yi ziyaret ediniz).

Yazm tamamlarken, KOBa Projesi ile kazandm tecrübeler dorultusunda birkaç naçizâne yorum yapmak
istiyorum. Proje, para için yaplmaz,
ama proje, para ile yaplr. Para için
yazlan (yaplan demiyorum) projelerin
salkl yürümedikleri, proje bitiminde
ise sürdürülebilirliklerinin olmadn
görmekteyiz. Maddi kaynak olmadan
ise projelerin yürütülemeyecei açktr.
Koordinasyon çok önemli! Projelerde
gerek iç koordinasyon, gerek ortaklarla
koordinasyon, gerekse de nansman
salayc ile koordinasyon (KOBa için
Ulusal Ajans) iyi planlanmal ve yürütülmelidir. Baar için bu oldukça kritik
bir faktördür.  yapan hata yapar, iten
kaçan hiç hata yapmaz. Bu yüzden, i
yapanlara falza “frça atmamak”, öncelikle niyetlerine ve çalkanlklarna bakmak gereklidir. ten kaçan ve dierleri
üzerine ileri hem de zamansz ykanlar
derhal bertaraf etmek, proje yöneticisinin asli görevidir. Aksi halde, i yapan
ekibin de motivasyonu düecek ve
ilerin kaliteleri olumsuz etkilenecektir.
Gönülden çalanlara dikkat, Onlar çok
hassastrlar. Bu noktada OSTMli sanayicilerimizin Çankaya Üniversitemize
bütün kaplarn açtklarn memnuniyetle söyler ve kendilerine teekkür ederim.
Ancak kap açmak, Hocalarn ayaklarna hallar sermek veya Onlara izzet-i
ikramda bulunmak deil, Hocalara
dertlerin açmak, gereinde mahrem olan
rma bilgilerini paylamak ve sorunlarn çözülmesi için birlikte çalmaktr.
Bu olgunlua gelen OSTMli sanayicilerimizle, ibirlikleri önündeki engelleri
amak üzere çetin bir mücadeleye girmi bulunmaktayz ve Cenab- Allah’tan
da bu önemli hedef dorultusunda baar
dilemekteyiz. Gerçekten inancmz odur
ki, OSTM ve Çankaya Üniversitesi
arasndaki bu örnek üniversite-sanayi
ibirlii, OSTMin rekabetçi gücünü artracak ve öncelikle OSTMde, ardndan
bir dalga gibi Ankara’da ve memleketimizde istihdam ve refah artracaktr.
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Yeni iler ve yeni fikirlere ödül

Y

eni ler Yeni Fikirler 2010’
yarmas ödülleri, ODTÜ’de
düzenlenen törenle sahiplerine verildi. ODTÜ Kültür ve Kongre
Merkezi’nde düzenlenen törene ODTÜ
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Türk
Telekom Operasyon Bakan Celaleddin Dinçer, Savunma Sanayi Müstear
Murat Bayar, OSTM Bakan Orhan

Aydn katld.
Üniversite örencileri ve mezunlarndan oluan gruplarn yenilikçi ürün ve
teknoloji gelitirmeye tevik etmek, yarnn teknoloji rmalarna destek amaçl
düzenlenen yarmaya 404 online kayt
yaptrd belirtilirken, 189 proje önerisi
teslim edildii bildirildi. Toplam 220 bin
TL’lik para ödülü için 9 nalist yart.

Savunma Kategorisinde Kurup Grubu, akustik sinyalleri kullanarak hedef
tespiti ve takibi yaplabilen bir güvenlik
sisteminin gelitirilmesi projesiyle 50
bin TL ödüle layk görüldü. kincilik
ödülü yerel konumlandrma yapabilen
sistemle Bilkentliler Grubu’nun oldu.
Bilkentliler proje sayesinde 10 bin TL
kazand.
Telekomünikasyon kategorisinde Zealous Grubu, ayn kodlarla farkl oyun
platformlarnda oyun gelitirme imkan
salayan yazlm gelitirme ile 50 bin
TL’lik ödüle layk görülürken, ikincilik
ödülünü görüntü ileme teknolojisi kullanarak yüz ve obje tanma yöntemi ile
perakendecilik ve sokak reklamclkta
web tabanl raporlama ve simultasyon
modemleri gelitirme ile Midas adl
grup ald.
Elginkan Vakf 75 bin TL’lik ödülü,
Kirschner Teliyle yaplan operasyonlarn otomasyonunu gelitirme projesi ile
Kurup adl grup ald. Sanayi özel ödülünü ise Diffuse Grubu, OSTM OSB
tarafndan konulan 25 bin TL’lik ödüle geni kullanm alan olan izolasyon
malzemesi ile layk görüldü. Bu ürünün
630 dereceye kadar scakla dayankl

EPDK: Herkes 500 kilovatlk
elektrik üretebilecek

E

PDK yalnzca kendi ihtiyaçlarn
karlamak amacyla lisans almadan ve irket kurmadan yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal, kurulu
gücü azami 500 kilowatlk elektrik üretebilmenin yolunu açt.
Enerji Piyasas Düzenleme Kurumunun Elektrik Piyasasnda Lisanssz Elektrik Üretimine likin Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yaymland. Buna Göre,
Tebli, elektrik piyasasnda; yalnzca
kendi ihtiyaçlarn karlamak amacyla
kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel
kiilerden lisans alma ve irket kurma
yükümlülüünden muaf tutulacaklara
ve yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal kurulu gücü azami 500 kilowatlk
üretim tesisi ile mikro kurma yükümlülüünden muaf tutulanlara uygulanacak
usul ve esaslar ile yenilenebilir enerji
kaynaklarna dayal kurulu gücü azami
be yüz kilovatlk üretim tesisi ve mikro
kojenerasyon tesisi kuran tüzel kiilerin
ihtiyaçlarnn üzerinde ürettikleri elektrik
enerjisinin sisteme verilmesi halinde uygulanacak teknik ve mali usul ve esaslar
kapsyor.
Mikro kojenerasyon veya kurulu
gücü azami 500 kilowat olan yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal üretim
tesislerinde üretim faaliyetinde bulunan
gerçek veya tüzel kiiler lisans alma ve
irket kurma yükümlülüünden muaf

olacak. Bu Yönetmelik kapsamnda, her
bir tüketim tesisi için ancak bir adet mikro kojenerasyon tesisi ya da yenilenebilir
enerji kaynaklarna dayal üretim tesisi
ya da tesisleri kurulabilecek. Bir gerçek
veya tüzel kiinin, uhdesindeki her bir
tüketim tesisi için kuraca yenilenebilir
enerji kaynaklarna dayal üretim tesisinin
veya tesislerinin toplam kurulu gücü 500
kilowattan fazla olmayacak. Yönetmelik
kapsamna giren üretim tesisleri datm
sistemine balanacak. Datm irketi,
üretim tesisinin teknik özelliklerine ve
balant noktas itibaryla datm sisteminin mevcut kapasitesine göre üretim
tesisini YG ve AG gerilim seviyesinden
datm sistemine balayabilecek. Balant bavurusu talebi, ancak bu Yönetmelik hükümleri ve Balant ve Sistem
Kullanm Usul ve Esaslar çerçevesinde
reddedilebilecek. Bavuruda beyan edilen üretim tesisinin kurulu gücünün; 11
kilowalt ve altnda olmas halinde AG, 11
kilowaltn üzerinde olan üretim tesisleri,
yaplan teknik deerlendirme sonucunda
AG veya YG seviyesinden datm sistemine balanacak.

olduu örenildi.
Kurup Grubu lideri Çar Yüzbaolu, projeleri hakknda bilgi vererek, “Savunma Sanayi kategorisinde sensorlar
kullanarak akustik ses sinyallerini takip
ederek, kameralarla yaplamayan tespit
iini yapmaya çaltk. Medikal kategoride ise cerrahlarn çok sk yapt operasyonu krk parmaklarn sabitlenmesi
ve sonrasnda telin geçirilmesini otomize eden bir sistem gelitirdik” dedi.
Kazandklar ödülü projenin güçlendirilmesi ve pazara çkmas için kullanacaklarn belirten Yüzbaolu, grubun
örenciler ve mezunlardan olutuunu
söyledi. Zealous Grubu’nun ‘HormoneTech’ (HormonTeknoloji) isimli
projesinin ise, 5 kat daha hzl yazld
ve yazlanlarn 12 platforma hiç deitirmeden aktarlabildii belirtildi. Projenin, irketlerin giderlerinin azaltt,
daha az kiiyle daha çok i yaplabildii, 12 farkl iletim sisteminin bir arada
kullanld bildirildi. Proje sahipleri
ödülü, projeyi gelitirmek için kullanacaklarn belirtti.

Ostim OSEP ilk
mezunlarn verdi

O

STM’de 2007-2008 Eitim ylnda Milli Eitim Bakanl ve
Ankara Sanayi Odas ile birlikte
ilk uygulamalar balatlan OSEP (Okul
Sanayi Eitim Programlar) kapsamnda
mesleki eitimlerine tamamlayan örencilerin kalfalk belgeleri verildi.
Mezun olan örencilere çeitli hediyelerinde verildii mezuniyet töreninde i
hayatna atlan örenciler için “Mesleki
Eitim Gören Gençlere Tavsiyeler ve Deneyim Paylam” konulu bir de seminer
gerçekletirildi.
Seminerin sonras kalfalk belgelerini ve
mezuniyet hediyelerini alan OSEP ören-

cileri toplu fotoraf çekiminin ardndan
keplerini havaya frlatarak sevinçlerini
paylatlar.
Eitim süreçleri boyunca gerek mesleki yönden ve gerekse kiisel geliimleri
açsndan desteklenerek iba faaliyetlerini gerçekletirdikleri iletmeler ile uyum
içinde mesleki eitim sürecini tamamlayan örenciler iletmelerin ihtiyaçlar
dorultusunda kendi özel koullar ve
prensiplerine göre yetitirilerek i hayatna
kazandrld. 42 mezun örenciden 35’inin
iletmelerde kendi mesleklerinde istihdam
edildikleri belirtildi.
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‘Bilinçli Ev’ tasarmlar Ostim’de yart

Sadrettin KARAHOCAGL
GAP daresi Bakan

H

acettepe Üniversitesi Yeni ve
Temiz Enerji Aratrma Uygulama Merkezi (YETAM)
Temiz Enerji Vakf (TEMEV), Ostim
Organize Sanayi Bölgesi ibirlii ile
‘2. klime Uyumlu Temiz Enerji Bilinçli Ev Tasarm Yarmas Ödül Töreni’, Ostim OSB Eitim Salonunda
yapld.
Törene katlan GAP daresi Bakan
Sadrettin Karahocagil, enerji konusunda hedeerinin hem yenilenebilir enerji, hem de enerji verimlilii konusunda
Güneydou Anadolu Bölgesindeki tüm
imkanlar ve frsatlardan yararlanmak
olduunu söyledi
Törenin açlnda konuan Karahocagil, kalknmann zor bir konu

olduunu belirtirken, kalknrken çevreye zarar
vermemenin ise
kalknma kadar
önemli olduunu
ifade etti.
GAP
Eylem
Plan kapsamnda
yaptklar bir çalmada bölgedeki önemli rekabet
gücü alanlarndan
birinin enerji olduunu tespit ettiklerini anlatan
Karahocagil, bölgede kalknmay
salarken, enerji anlamnda çevreye
zarar vermemeyi amaçladklarn söyledi.
Törene katlan OSTM Bakan Orhan Aydn da temiz enerji konusuyla
ilgilendiklerini belirtirken, sanayicinin temiz
enerji ve enerji verimlii konusunda yeterli bilince sahip olmadna
iaret etti.
Kendilerinin
enerji
konusunda küme çalmas oluturduklarn
anlatan Aydn, bulunduklar binada da güne,
rüzgar, yer stmas gibi

A

ABD krizden çkman ölçüsü olarak istihdam almaktadr. sizlii azaltmak için önce
ksa vadeli faizleri düürdü, parada hacimsel
genilemeye gitti. Bu yetmedi imdi faizde
indirecek yer kalmaynca orta vadeli faizleri
de düürmek için 600 milyar dolarlk tahvil
alacan açklad. Bu orta vadeli faizleri de
sfrlayacak. nsanna orta vadeli de faizlerin
yükselmeyecei garantisini verdi. Yatrm
yapn ve tüketin dedi. ABD undan çok
emin, ve de hakl, Çin bata olmak üzere cari
fazla veren tüm ülkeler DTÖ’nün kurallarnn
aleyhine paralarnn deeri ile politik gerekçelerle oynayarak ABD’yi sömürmektedir. ABD
buna izin vermemekte ve ülkesini sömürerek
insann ticari kurallarn dnda isiz brakanlara kar gerekli tedbirleri almaktadr. ABD
bu politikas ile tüm dünyaya ABD mallarn
ve ABD’den borçlanmay ucuz hale getirmekte insanna i ve refah salam çabasndadr.
ABD’nin bu tavrna karlk bata ÇN
olmak üzer Japonya ve dier uzak dou
ülkeleri, Brezilya ve Almanya tedbirler almaktadr. ÇN parasnn deerini yükseltmektense
mallarnn deerini düürmekte ihracatna
çok büyük destekler vermektedir. Japonya
yüklü miktarda dolar alarak Yen’in deerini
düük tutmaya çalmaktadr. Almanya içi
verimliliini yükselterek maliyetleri aaya
çekmektedir. Brezilya Tobin vergisi koymaktadr. Ksacas insanna deer veren tüm
ülkeler adeta mali bir sava vermektedirler.

sefikcaliskan@hotmail.com

BD Ekonomik krizden çkmak için
planl ve akl admlar atmaya devam
ediyor. ABD’nin att bu admlar bir
ülkenin kendi insannn mutluluu ve refah
için neler yapabileceinin en somut göstergesidir. ABD’nin bu admlarna karlk Çin
bata olmak üzere dier ülkelerin de kendi
insannn mutluluu ve refah için nasl gayret
sarf ettii insan hayflandryor.

temiz enerji uygulamalarn kullandklarn, böylece yüzde 55’e yakn tasarruf saladklarn kaydetti.
Temiz sanayi ehri kurmay amaçlayan bir çalma üzerinde de durduklarna dikkati çeken Aydn, temiz enerji
ve enerji verimlilii kapsamnda tematik bir teknopark projesi için çalma yaptklarn söyledi.
Aydn, ‘temiz enerji ile daha yakn
bir ekilde ilgilenmek ve bunu sanayi
bölgelerinde yaygnlatrmak istiyoruz’ dedi.
TEMEV Bakan Demir nan ise temiz enerjinin giderek öneminin arttna iaret ederek, gelecek kuaklarn
zorunlu olarak temiz enerji ve enerji
verimlilii konularyla ilgileneceini
belirtti.
Temiz enerji konusunda üniversitelerce yaplacak çalmalara ivme
kazandrmak için temiz enerji bilinçli
ev tasarm yarmas düzenledikleri-

Ekonomik Krizde
PAT Durumu

ek ÇALIKAN

Bütün bu gelimelerin sonunda dünyada
beklenen gelimeleri öyle söyleyebiliriz:
Dolar bata olmak üzere para bolluu olacak.
Para bolluu üretimden çok emtiyaya (bata altn) ve spekülasyona (borsa) kayacak.
Üretime dayal mamul mallarn fiyatlarnda
rekabetten dolay dümeler olacak. ABD
dolar düürmek zorunda, ÇN ucuz mal
satmak zorunda, Cari fazla veren ülkelerin
tamam bu fazlalklarn çok büyük oranda
ABD’de deerlendirmek zorunda. Ekonomik
olarak dünya devleri adeta satrançtaki PAT
durumundadr.
Dev ekonomiye sahip bu ülkelerin PAT
durumunda olmasndan en çok biz faydalanabiliriz. Bunun için hem içerde hem de
darda mümbit bir ortam bulunmaktadr.
Ülkemizdeki siyasi istikrar, ortam daha da
kullanl hale getirmektedir. Ne yazk ki siyasi
istikrar günlük dalamalara harcanmaktadr.
Bürokrasi, Merkez bankas, hazinesi, SPK’s
ve dier kurumlar ile bu PAT durumuna
kar proaktif bir politika vizyon ortaya koyamamaktadr. Bu PAT durumundan ülkemiz
geri dönüü olmayan kazanmlar salayabilir.
Merkez Bankasnn(MB) ABD’de ve dünyada orta vadeli faizlerin bile sfrlara yaklaa-

ca bir ortamda hala faizleri yüksek tutmas
ve parasal sktrmaya gitmesi anlalr ey
deil. Çekirdek enflasyonun % 3 civarnda
olduu bir ülkede politik faizlerin (reponun %
7, borç vermenin ise %8,75) yüksek tutulmasn enflasyonla açklamak anlaml deildir.
Ülkemizde gizli deflasyon tehlikesi bulunmaktadr. MB’nin bu yanl politikas yüzünden
bata hazine olmak üzere kobiler ve bireyler
ylda 70 milyar fazla faiz ödemektedir. Merkez Bankasnn bu yanl tutumu ülkemizdeki üretimin önündeki en büyük engeldir.
MB’nin bu politikas fakirden alp zengine
kaynak aktarmaktadr. MB bu politikas ile
ülkemizdeki bçak srtndaki finansal istikrara
da zarar verecektir. MB acilen faizleri çekirdek enflasyonu seviyesine indirmelidir. Orta
ve uzun vadeli TL kredilerin önünü açmak
için Kredi kartlar, bireysel krediler ve konut
kredileri ile ilgili alacaklara dayanan tahvil
ihdasna ön ayak olarak bunlar reeskonta
tabi tutarak piyasada hacimsel genilemeyi
salamaldr. MB dünya para politikalarnn
tersini yaparak bir yere varamaz. Bu güne kadar yapt gibi bundan sonra da insanmzn
fakirlemesine arac olacaktr.
Maliye vergi politikas ile acile d ticaret

ni anlatan nan, temiz enerjinin daha
da yaygnlatrlmas öve özendirici
hale getirilmesi gerektiini sözlerine
ekledi.

Kaymakam
Kenan Çiftçi’den
Ostim’e teekkür

Y

enimahalle Kaymakam Kenan
Çiftçi, Ostim Organize Sanayi
Bölgesi Yönetimine, OSB olarak bölgesel kalknmaya ve bölgede üstlendii sosyal sorumluluk projelerine katklarndan dolay teekkür belgesi verdi.
Belgeyi Ostim Yönetimi adna Bakan
Yardmcs Stk Öztuna ald.
Kaymakam, Ostim’in yan sra Yenimahalle Belediye Bakan Fethi Yaar’a,
Umum Hurdaclar Odas Bakan rfan
Çinkaya’ya OSTM Çraklk ve Eitim
Vakf Bakan brahim Karakoç’a, OSTM Sanayici ve adamlar Dernei Yönetim Kurulu Bakan Adnan Keskin’e
ve GMAT Bakan Recai Kesimal’a da
teekkür belgesi verdi.

açnn önüne geçici tedbirler almaldr.
Temel ithal kalemlerinin ülkemizde üretilmesi için gerekli tevikleri vermelidir. Enerji
kullanmnda özellikle tasarruf salanmas
için her türlü vergi kolayl salanmaldr.
Bütçenin yönetiminde effaflk ve disiplinde
istikrar salayarak MB’yi faiz indirimi konusunda cesaretlendirmelidir. Ülkeye giren
scak parann borsada ikinlik yaratmamas
ve ülke üretimine faydasnn dokunmas için
irketlerin borsaya açklk orannn artrlmas
ve yeni irketlerin hzla borsaya girmeleri için
radikal tevikler uygulamaldr. Ülkeye akan
scak parann hem gelirini düürecek önlemler almal (faizler dümeli), hem de scak para
nedeniyle artan tüketimin tasarrufa dönümesi için zorunlu tasarruf kalemleri tevik
edilmelidir. Kdem tazminat fonu, bireysel
emeklilik, zorunlu sigortalarda (DASK,Kasko
vb) fonlarn birikmesi için radikal vergisel
tevik koymaldr. Uzun vadeli mevduat ve
uzun vadeli Krediler, TL krediler üzerindeki
tüm vergi yükleri acilen sfrlanmaldr.
hracatn desteklenmesi için Eximbank
radikal ekilde devreye girmelidir. Cari açk
verdiimiz ülkelerin paralar ile ticaret yapmak gibi iktisaden anlamsz fantezilerle vakit
kaybedilmemelidir. Bata Irak olmak üzere
komu ülkelerin alt yaplar bizim müteahhitlerce yaplmak art ile uzun vadeli kredilendirilmelidir. Dünyann hiçbir yerinde mühendislik sorunu kalmamtr. Hala birtakm
alt yap, elektrik, salk, ulatrma ilerinde
yabanclardan medet ummak abesle itigal
olup, bürokrasimizin ne kadar ülke gerçeklerinden uzak olduunu göstermektedir. Dünya
mali olarak PAT halde iken ehirlerimizin
komple yeniden yaplanmasnn önündeki
tek engel ülkemiz bürokrasisinin vizyon yetersizliidir. Tarihin önümüze serdii bu frsat
kullanmamaktan herkes gelecek kuaklara
kar sorumlu olacaktr.
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ölge Toplantsna Kocaeli Valisi
Ercan Topaca,OSBÜK Yönetim,
Denetim Kurulu Üyeleri le Yüksek stiare Ve Bölge Müdürleri Komisyon
Üyeleri, D Ticaret Müstearl hracat
Genel Müdürü brahim Ethem enel, ube
Müdürü Emrah Sazak, Sanayi Ve Ticaret
Bakanl Daire Bakan Gazi Özcan, Kocaeli li protokolü ile çok sayda sanayici
katld.
Toplantlarda OSB Bakan ve yöneticilerinin görü ve önerileri alnrken, TAYSAD
OSB tarafndan yaptrlan kavan açl
da yapld. Toplantda TAYSAD OSB tantm lmini gösterilmesini takiben TAYSAD

OSB Bakan Ahmet Bayraktar, OSBÜK
Bakan Mahmut Ylmaz, Kocaeli Valisi
Ercan Topaca birer konuma yaptlar. OSBÜK Bakan Mahmut Ylmaz, Marmara
Bölgesinde dördüncü defa bölge toplantsnn yaplmasnn bu bölgenin fazla sayda
OSB’si ve sorunlar olmasnn yannda en
gelimi OSB’leri barndrmasndan kaynaklandn belirterek, bölgenin ülkemiz
ekonomisi ve OSBÜK için çok önemli olduunu söyledi.
Toplantda D Ticaret Müstearlnn
ihracat teviklerinin tantm da yapld.
Katlmclar daha sonra TOSB’de incelemelerde bulundular.

Atilla ÇINAR

acinar@etik.com.tr

Osb’ler Marmara
Bölgesinde bulutu

Üniversite
Teknokent OSB - 2

Makina Mühendisi

B

sorunlarn önlemek’, ‘bilgi ve biliim
ir önceki saydaki yazmzda
üniversite-teknokent-OSB
teknolojilerinden yararlanmak’, ‘planl
üçlemesini dile getirip, bu
bir ekilde ve belirli sistemler dahilinde
üçlemenin yenilikçi ürün gelitirme için gelimek’ gibi baka temel prensipleri
önemini vurgulamaya çalmtk.
de var.
Özetle, üniversitelerin bilim
Yasadaki bu temel prensipler,
üretilen kurumlar, teknokentlerin ise
içinde yaadmz ve ülkemizin eski
üniversitelerdeki bilimsel çalmalar
ve köklü sanayi bölgelerinin banda
zaman geçirmeden yenilik içeren,
gelen OSTM OSB’de ne ölçüde
ticarileebilecek ürün prototiplerine
uygulanabiliyor? Örnein içinde
dönütüren yerler olduunu
yaadmz bu bölgede, yasann
belirtmitik. Üniversitelerin baarl
en önemli prensiplerinden biri olan
olmas için baat koulun bilimsel
‘kaynaklarn aklc kullanlmas’ ne
özerklik, teknokentlerin baarl olmas ölçüde gerçekleebiliyor?
için en önemli koulun ise kamunun
Teknokentlerin katma deeri yüksek
yenilikçi projelere olan desteklerinin
ürünler gelitirmesi beklenir. Katma
artmas ve bu desteklerin kolay
deeri yüksek ürünler ise, mühendislik
ulalabilen, adil datlan araçlar
katks zengin, yenilikler içeren, bu
olmas gerektiini dile getirmitik.
nedenle de üretim süreçlerinde daha
Kukusuz hem üniversitelerin, hem de
yeni malzemeler, ileme metotlar ve
teknokentlerin bunlarn dnda da pek
çok sorunlar olabilir. Ancak dorudan özel prosesler gerektiren ürünlerdir.
Herhangi bir teknokentte bu özelliklere
üniversite ve teknokentlerin içinde
uygun, katma deeri yüksek ürüne
yaamadmz için tüm sorunlar
dönüebilecek bir tasarmn yaplm
çok iyi bilemiyoruz. Katldmz
olduunu varsayalm. Bu tasarmn
toplantlarda dile getirilenlerden,
seri üretime aktarlaca yerin ise
basnda yer alan bilgilerden ve
gözlemlerimizden edindiimiz bilgilerle önceki cümlelerde de bahsettiimiz
gibi OSB’ler olmas gerekir.
yetiniyoruz.
Bu tasarm ürüne dönütürecek
Buna karlk, üçgeni tamamlayan
imalatç tasarmn öngördüü en
üçüncü unsur olan Organize Sanayi
Bölgesi (OSB)’nin içerisinde bulunuyor uygun malzemenin OSTM’de olup
olmadn örenecei kaynaklara
olmamz nedeniyle OSB’lerin temel
sahip deilse,
sorunlarn dile getirmek bizler için
Ürün üzerinde özel önem gerektiren,
daha kolay.
hassas ilemeleri yapacak altyap
Organize Sanayi Bölgeleri’nin
kurulu ve ileyii ile ilgili 4562 Sayl olanaklarnn (tezgah, takm vb.) OSB
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda dahilinde var olup olmadn gösteren
OSB tanm u ekilde yaplmaktadr: yeterli enformasyon alar yoksa, .u
Sanayinin uygun görülen alanlarda
malzemelerin ilendikten sonra sl
yaplanmasn salamak, çarpk
ilemi, kaplanmas, boyanmas gibi
sanayileme ve çevre sorunlarn
özel proseslerin nerelerde yaplabildii
önlemek, kentlemeyi yönlendirmek, konusunda bilgi veren kaynaklar
kaynaklar rasyonel kullanmak, bilgi ve yoksa, ne yaplacak?
biliim teknolojilerinden yararlanmak, Bu durumda i, ya tasarmda
sanayi türlerinin belirli bir plan
öngörüldüü gibi deil, eldeki
dahilinde yerletirilmesi ve gelitirilmesi olanaklar neye elveriyorsa öyle
amacyla; snrlar tasdik edilmi arazi yaplacak, yani düük kaliteli olacak,
parçalarnn imar planlarndaki oranlar ya da ‘bu i burada yaplamyor’
dahilinde gerekli idari, sosyal ve
denilip vazgeçilecektir. Her iki
teknik altyap alanlar ile küçük imalat durumun da aleyhimize olaca açktr.
ve tamirat, ticaret, eitim ve salk
Bu durumda kaynaklarn ve en
alanlar, teknoloji gelitirme bölgeleri önemli kaynak olan zamann boa
ile donatlp planl bir ekilde ve belirli
harcanmamas için aradmz
sistemler dahilinde sanayi için tahsis
elimizle koymu gibi kolay ve çabuk
edilmesiyle oluturulan ve bu Kanun
bulabileceimiz bir OSB altyaps
hükümlerine göre iletilen mal ve
gerekmektedir. Nasl büyük bir alveri
hizmet üretim bölgeleri.
merkezine giden bilinçli tüketici,
Hiç kuku yok ki, yasalar bir
arabasn nereye park edeceini,
çerçeve çizerek temel prensipleri
elindeki listede yer alan ihtiyaçlarn
ortaya koyar. Bu çerçevenin
nerelerden karlanacan, yemek
içeriini oray yönetenler ve orada
yenilecei ya da bir kahve içilecei
çalanlar birlikte oluturur. Örnein
zaman bunun en güzel nerelerde
ilgili yasa ‘kaynaklar rasyonel
gerçekleebileceini, gerektiinde
-aklc- kullanmak’tan söz ederken
yeni yaymlanan kitaplarn nerede
de bir prensip ortaya koymaktadr.
Kaynaklarn nasl aklc kullanlacana görülebileceini, hatta izlenmesi
düünülen bir filmin nerede
ve bu aklc kullanmn da zaman
içinde daha iyi nasl gelitirileceine ise izlenebileceini biliyorsa, OSB’deki
OSB süreçlerini yönetenler ve orada bir imalatç da ihtiyaç duyduklarna
benzer kolaylkla ulaabilmelidir.
çalanlar birlikte karar vermelidir.
Ne dersiniz, gerçekten ‘organize’
Kaynaklar aklc kullanmaya
olduumuzu o zaman söyleyemez
benzer biçimde, OSB yasasnn,
‘çarpk sanayileme ve çevre
miyiz
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“Üniversite sanayi ibirlii” dersi
Ankara Üniversitesi
(A.Ü) Aratrma Ve
Uygulama Merkezleri Ve
Enstitü Yöneticileri le
OSTM OSB Yönetimi
Ve Proje Koordinatörleri
ibirlii toplantsnda bir
araya geldiler. Toplant
Rektör Danman
Prof. Dr. Esin Ak ve
Ankara Üniversitesi
Bilimsel Aratrma
Proje Osi (BAPRO)
Bakan Yardmcs Prof.
Dr. Mustafa Güllü’nün
konumalar ile balad.

Prof. Dr. Cemal TALU

G

eçtiimiz yl OSTM Yönetimi ve
A.Ü arasnda imzalanan Üniversite Sanayi birlii Protokolü çerçevesinde ön çalmalar yaplan ve Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Ta-

lu Ve Ostim Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn’n hazr bulunduu toplantda,
üniversite bünyesinde bulunan 14 aratrma merkezi ve enstitünün faaliyet konular,
projeleri ve çalmalarna ilikin sunumlar

yapld. Aratrma ve Uygulama Merkezleri ve Enstitülerinin yöneticileri Ostim’le
üniversite sanayi ibirlii kapsamnda hangi konularda çalma yaplabileceine dair
önerilerini de açkladlar.
Toplantda ayrca Ostim adna Ostim Vakf Genel Sekreteri Gülnaz
Karaosmanolu’nun OSTM organizasyonlar ve 4 ayr küme projeleri hakknda
yapt sonumlar ile Savunma, Yenilenebilir Enerji,  ve naat Makineleri le Medikal Küme Koordinatörleri çalma süreçlerini anlattlar.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Talu
Ve Ostim Yönetim Kurulu Bakan Aydn,
yaptklar konumada üniversite sanayi ibirliinin rekabetçilik ve ülke ekonomisi
açsndan önemine deindiler. Prof Talu
ve Ostim Bakan Aydn, çalma toplantsnn verimli geçtiini, iki tarafn da sürece
ilikin ciddi hazrlk yaptn anlatarak,
bundan sonraki süreçte somut admlar ve
oluumlara geçilmesi gerektiini vurguladlar.

Krkkale’ye Ostim bilgilendirmesi

K

rkkale
Milletvekili
Turan
Kratl’nn öncülük ettii buluma
çerçevesinde Krkkale’ye giden
OSTM yöneticileri ve iadamlar, ilk olarak Vali Hakan Yusuf Güner’i ziyaret etti.
Heyet, daha sonra Krkkale Üniversitesi, Organize Sanayi Bölgeleri ve Makine
Kimya Endüstrisi Fabrikalar’nda incelemelerde bulundu. MKE’de yaplan ve
MKE Genel Müdürü Ünal Sipahiolu’nun
da hazr bulunduu toplantya kurumun 11
fabrika müdürü de katld. Burada yaplan
konumalarda Ostim Savunma Sanayi Kü-

Ostim OSB Yönetim Kurulu Bakan, yönetim
kurulu üyeleri ve OSB birim müdürleri ile bölge sivil
toplum örgütleri ve iadamlarndan oluan bir heyet
Krkkale’de ziyaretlerde bulundu.
melenmesi çalmas kapsamnda Krkkale
ili ve MKE kurumsal kimlii çerçevesinde
yaplabilecek ortak çalma konular istiare
edildi. Krkkale OSB ziyaretinde ise ‘Ostim Modeli’ne ilikin bilgilendirme yapld.

Ostim’deki kümelenme, sosyal sorumluluk
ve bölgesel kalknmaya yönelik elde edilen
sonuçlar dile getiren Ostim Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn, “Ostim’i sadece
bir organize sanayi bölgesi olarak görme-

yin. Bölgemiz OSB mevzuatnda tanmlanmaya ancak yaplmas gereken kümelenme,
mesleki eitim, danmanlk, üniversite
sanayi ibirlii gibi pek çok alanda faaliyet
gösteriyor. Bu bilgileri Krkkale OSB ile
paylaabiliriz. Krkkale Ankara’ya yakn
bir ilimiz, sanrm birçok konuda ibirlii
yapabiliriz” dedi.
Krkkale ziyaretine Ostim’de kurulu
bulunan Çraklk Eitim ve Öretim Vakf,
ORSAD, OSAD gibi vakf ve dernek yöneticileri de katld.

zmir, destek talebinde ikinci
KOSGEB Kredi Desteklerine zmir’de ki 4 bin
917 iletme tarafndan toplam 202 milyon TL’lik
kredi talebinde bulunuldu.

K

OSGEB Kredi Desteklerine
zmir’de ki 4 bin 917 iletme
tarafndan toplam 202 milyon
TL’lik kredi talebinde bulunuldu. Babakanlk Küçük ve Orta Ölçekli letmeleri
Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanl (KOSGEB) tarafndan
KOB’lerin kullanmna sunulan Ölçek
Endeksli Büyüme Kredisi Destek Programna zmir’den rekor sayda bavuru
olduu bildirildi.
Aliaa Ticaret Odas’ndan (ALTO)
yaplan açklamaya göre, KOSGEB tarafndan veri tabanna kaytl iletmelere bankalar araclyla kullandrlacak
olan Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi
Destek Programna zmir’de 4 bin 914
letme bavurdu. 23 Kasm’da balayan Destek programndan yararlanmak
isteyen KOB’ler, KOSGEB veri tabanna kaydolmak için zamanla yart.
Türkiye genelinde bu destek programna
73 bin 588 bavuru yaplrken, zmir 4
bin 914 bavuruyla stanbul’un ardndan
ikinci srada yer alarak önemli bir baarya imza att. ALTO Yönetim Kurulu
Bakan Adnan Saka, KOSGEB’in hiz-

met sunduu sektörlerin geçtiimiz yl
geniletilmesinin ardndan iletmelerin
KOSGEB veri tabanna girmek için büyük çaba sarf ettiini, bunun sonucu olarak zmir’in Kredi destek bavurularnda
büyük bir art yaandn kaydetti.

KOSGEB’e zmir’den
4 bin 914 bavuru
ALTO Yönetim Kurulu Bakan Adnan Saka, KOSGEB’in zmir’deki performansna ilikin baz rakamlar açklayarak, “KOSGEB’in Ölçek Endeksli
Büyüme Kredisi Destek Programna
Türkiye Genelinde 73 bin 588 iletme
bavuruda bulundu. Bu rakamn 4 bin
914’ü, yani yüzde 6.67’sini zmir’deki
iletmelerimiz oluturuyor. Türkiye genelinde 6 bin 700 iletmenin bavuruda
bulunduu hracat Kredi Finansman
Destei programna ise zmir’den 623
iletmemiz talepte bulundu. Bu kredi
faiz desteklerinin her ikisinde de kredi
kullanm talebinde bulunan iletme says açsndan zmir, Türkiye genelinde
stanbul’dan sonra ikinci oldu” dedi.
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ORGANZE SANAY GAZETES

Alman irketleri Türk pazarn kefetti

“MÜHENDSLK TASARIMI
SSTEMATK YAKLAIM” KTABI

M

ühendislik Tasarm – Sistematik Yaklam” adl yeni bir çeviri
tasarm/konstrüksiyon kitab baslmtr. Bu çeviri, “Engineering Design
– A Systematic Approach” adl SpringerVerlag yayn esere dayanmaktadr. Bu
eserin orijinal ad “Konstruktionslehre”
ve dili Almancadr. Prof. Dr. Pahl ve Prof.
Dr. Beitz tarafndan hazrlanan eserin ilk
basks 1977’de Almanya’da yaplmtr.
Bu eser; Almanya ve tüm dünyadaki en
mükemmel tasarm kitab olarak kabul
edilir. imdiye dek eserin 7 Almanca/3
ngilizce düzenlemesi hazrlanmtr. Son
çalmalarda Prof. Dr. Feldhusen ve Prof.
Dr. Grote de görev alm, önemli güncel
katk salamlardr. Eser hakknda MIT
Makine Mühendislii Profesörü W. Seering: “tasarm alanndaki en mükemmel
bilimsel çalma olduu ve konuyu örenmek isteyenlerin bu kitab anlamas gerektii” görüüne sahiptir. Bu kitap, tasarm
dersleri kadar endüstriyel uygulama ve gelitirmeler için de temel bir bavuru eseri
özellii tar. Kitap, sistematik bir tasarm
yaklamn tantr. Kaliteli ürün gelitirmede bu yaklamn ne kadar önemli olduunu tüm otoriteler kabul eder. Uluslararas kabul görmü eserin son düzenlemesi
yeni perspektif ve kirler içerir. Bu eser,
Prof. Dr. H. Rza Börklü tarafndan Türkçeye çevrilmitir. Eser; Çince, Japonca ve
Portekizce de dâhil birçok dile tercüme
edilmitir. Türkçe çeviri, eserin tercüme
edildii 9. farkl yabanc dildir. Ülkemizde
bu konu; “Metodik/Sistematik Konstrüksiyon”, “Sistematik Tasarm”, “Konstrüksiyon Sistematii” olarak anlr. Eserde ele
alnan konular:
•
•
•
•
•

temeller (teknik sistemlerin ve tasarmn esaslar)
ürün planlama ve ürün gelitirme
görevi açkça belirleme ve kavramasal
tasarm
ekillendirme tasarm kural, ilke ve
klavuzlar
mekanik balantlar, mekatronik ve

adaptronik
boyut aralklar ve modüler ürünler
kalite yöntemleri ve
maliyet tahmin yöntemlerini içermektedir.
Sonuç olarak: AR-GE mi yapacaksnz?
Yeni ve kaliteli ürün mü gelitireceksiniz?
Disiplinler aras bir proje mi yapacaksnz?
Patent mi gelitireceksiniz? Daha kaliteli
ve ucuz veya rekabet gücü yüksek nitelikte tasarm/konstrüksiyon mu yapacaksnz?
Ya da yukarda deinilen kapsamda tasarm
dersi/eitimi/projesi mi yapacaksnz? Bu
kitapta bulacanz ve/veya alacanz bir
eyler olacaktr.
•
•
•

KTABI TEMN ADRES:
Hatibolu Yaynevi, M. Fevzi Çakmak
Cd. 64/A, Beevler 06500 Ankara | Tel:
223 48 01 Eposta: hatipogluyayinevi@hotmail.com
NOT: Bu kitabn yat 40 TL olup, toplu
sipari halinde %25’e varan indirim yaplabilir.

ngiliz gazetesi, Almanya’daki 70
bin Türk giriimcisinin de, 350 bin kiiyi istihdam ettiini kaydettii analizinde
Türkiye’deki hzl büyümesinin Alman irketlerinin balarn gelitirmesine katkda
bulunduunu belirtti. Analizde bir örnek
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inlerce
Alman
irketinin,
Türkiye’nin “kritik önemi tayan”
bir pazar olduunu kefettii bildirildi. Financial Times gazetesinin Türkiye’de
faaliyet gösteren Alman irketlerinin üçte
ikisinin son alt ylda faaliyete geçtiine
de dikkat çektii analizinde Almanya’nn
“kat vize kurallar”nn olumsuz etkilerine
iaret edilirken “Bu hzl karar alnmasn
imkansz klyor” yaknmalarna yer verildi.
Almanya’da yatrm yapmak isteyen Türk

irketlerini, de kat kurallar caydrd” görüü de dile getirildi.
Ekonomi gazetesi Financial Times,
Türkiye ile Almanya arasndaki yakn ilikiyi deerlendirdii, James Wilson imzal
geni analizinde binlerce Alman irketinin Türkiye’nin “kritik önemi tayan”
bir pazar olduunu kefettiini belirtirken
Türkiye’nin “düük maliyetli bir tedarikçiden önemli bir pazar, yatrmclar ve ihracatçlarn Ortadou ve Akdeniz’in baz
bölgelerine eriimi için de bir kap haline
geldii” yorumu yapld.
Türkiye ile Almanya arasndaki ikili ticaret hacminin gümrük birliinin balad
1996’dan beri bir kattan fazla arttna iaret
eden gazete, Almanya’daki 3 milyon kadar
Türkün de ilikilerde oynad rolüne vurgu
yapt. Türkiye’de halen 3 bin 700 Alman
irketinin bulunduunu, üçte ikisinin son 6
ylda faaliyete geçtiine dikkat çekilirken
Almanya’nn Türkiye’de en büyük yatrmc olduunun alt da çizildi.

olarak da Alman Metro irketinin, 2009’da
8’den 16’ya çkan Türkiye’deki “Media
Markt” maazalarnn saysnn 44’ü bulduunu anlatan gazete, krizden olumsuz
etkilenin ikili ticaretin bu yl toparlandna
dikkat çekti.

Önce salk
sonra i

mür denilen yaam
ölmeyecekmi gibi yaarlar…. Ancak
takviminde insanolu için
hiç yaamam gibi ölürler.”
en önemli konu salkl
te ünlü bir felsefeci ve düünür
olmaktr. Salk; insann bedensel,
olmann ayrcal bu ifadelerde
ruhsal ve zihinsel olarak kendisini
sakldr. Sayfalarca anlatlacak bir
rahatsz edecek herhangi bir
konuyu birkaç cümlede özetlemitir.
sorununun olmamasdr. Her
Yine dostlar Eflatun’a, peki üstat
insan kendi hayat anlayna göre
siz ne düünüyorsunuz? nsanlara
kendisine bir yol haritas çizmeye
ne yapmalarn önerirsiniz? Diye
çalr, Hayata dair planlar yapar,
sormular.
hedefler koyar ve sonra bunlar
Eflatun; “Kimseye kendinizi
gerçekletirmek için elinden gelen
sevdirmeye çalmayn….. Yaplmas
gayreti gösterir. Ancak, yaadkça
gerekli olan tek ey sadece kendinizi
hayatta birçok eyin insanolunun
sevilmeye brakmaktr.” diye
elinde olmadn anlar. Aslnda
cevaplamtr.
bütün insanlarn hayat ilahi güç
Bütün bu yazlanlar ve söylenenler
tarafndan düzenlenmitir. nsanlara
çerçevesinde hayatn asl amacnn
verilen roller bellidir. nsanolu
ne olduunu, insann neden
ite kendisine verilen bu rolleri
yaratldn sorgulamay düünebilir,
oynamaya çalmaktadr.
Salkl olduumuz zaman ölüm hiç hatta hayat anlamsz bulabilirsiniz.
aklmza gelmez. Hiç ölmeyecekmi ayet böyle bir düünceye
gibi dünya nimetlerinden zevk
kaplrsanz ite esas anlamszlk bu
almaya gayret eder, büyük bir hrs
olur. Sonu ölümle bitecek olan ksa
ve azimle koyduumuz hedeflere
süreli insan hayat ancak insanla
ulamaya çalrz. Ancak bir
hizmet etmekle anlam kazanr. Ne
gün hastalanp, insanolu için
demi Ziya Paa; “Eek ölür semer
kaçnlmaz son olan ölüm aklmza
kalr, insan ölür eser kalr.” nsanlarn
geldiinde her eyin bo olduunu, yaamlarna anlam kazandrmalar
önemli olann salk olduunu
öldükten sonra, ölmez bir eser
hatrlarz. Buna ramen yine de
brakabilmeleri ile mümkündür.
salmz yitirmek pahasna baz
Paralar ile dünyada her eyi satn
ileri yapmaktan geri kalmadmz
alabileceklerine inanan zenginler,
görürüz.
hasta yatana dütüklerinde, para
Her sabah elimizi yüzümüzü
ile satn alnamayacak baz eylerin
ykamak için aynann karsna
geçtiimizde u hususu hatrlamalyz. olduunu anlamak zorunda kalrlar.
Bu bedende hissettiimiz, tadmz Aslnda zenginlik ; “Çok eye sahip
can bile bize ait deildir. Bize emanet olmak deil, en az eye ihtiyaç
olarak verilmitir. Zaman geldiinde duymaktr.” diye tanmlanr.
Salk, sahip olduumuz varlklar
bu emanet gerçek sahibi tarafndan
anlaml klan bir unsurdur.
alnacaktr. te o gün, dostlarn
omzunda bir tabut, içinde cansz bir Varlklarmz arasndan onu çekip
beden ebedi istirahatgaha gidiyor
aldmz zaman, geri kalan her ey
olacaz. O tabutun içinde dünya
anlamsz kalr. Salk olmadkça, ne
nimetlerine ait hiç birey yoktur.
parann ne tahtn, nede baka bir
Peki ne vardr? Bir günahlar, birde
maln hiçbir önemi yoktur. Bunu
sevaplar vardr. te bu nihai gerçei Osmanl mparatorluu’nun ünlü
görerek yaammz sürdürmeliyiz.
padiah Kanuni Sultan Süleyman
Felsefe ile biraz ilgisi olan her
u güzel sözle ifade etmektedir.
insan Eflatun’un kim olduunu bilir. “Dünya’da muteber bir nesne
Bir gün dostlar Eflatun’a insanlar
yok devlet gibi, olmaya bir devlet
hakknda ne dütüünü sormular.
cihanda bir nefes shhat gibi.”
Eflatun öyle cevap
vermi.”nsanlar çocukluktan sklrlar Salkl toplum, salkl bireylerden
oluur. Toplumsal salmz
ve büyümek için acele ederler…..
Ne varki daha sonra çocukluklarn koruyabilmek için, toplumu meydana
getiren bireyler olarak, beden, ruh
özlerler. Para kazanmak için
ve düünce salmz korumal
salklarn kaybederler…Geri
ve deerini bilmeliyiz. Bu vesile ile
kazanmak için para öderler.
bütün okuyucularma beden, ruh ve
Yarndan endie ederken bu günü
unuturlar….. Bu sebeple ne bugünü düünce yönüyle salkl bir ömür
dilerim.
nede yarn yaayamazlar. Hiç

