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programànàn amacà önce iĀbirliØi ardànda dàĀ
rekabeti geliĀtirmek. Özellikle OSB ler gibi
iĀbirliØi kuruluĀlaràna büyük iĀler düĀüyor.
OSTßM çok sayàda projeleriyle baĀvurularànà
yaptà bile…
Raylà Sistemler Kümesi Hàz Kesmiyor

ßhracat SeferberliØi
Ekonomi BakanlàØà ve Kalkànma BakanlàØà
koordineli olarak stratejik atàlàmlar yapàyorlar. Uluslar arasà Rekabeti GeliĀtirme Destek
yönetmeliØi çàkaràldà. ßhracatà artàrma hedeņi iĀbirliklerine ciddi destek veriliyor. Bu
sayàmàzda özet olarak sunduØumuz destek

Bu ayda faaliyetlerine tam gaz devam eden
ARUS, Karabük çalàĀtayàna katàlàrken, ßspanyol kümesini de misaŅr etti. %51 yerli
katkà çàtasànà yükseltmeyi hedeņeyen kümenin idealist yöneticileri tüm lobi gücünü de
kullanàyor. Özellikle yerli üretim konusunda
kamuoyu oluĀturmayà hedeņeyen Küme ilgili tüm taraņarà ortak iddiada buluĀturmak
için mücadele ediyor. ßspanyollar; Kümenin
potansiyelini öØrenince ĀaĀkànlàklarànà gizleyemediler. Eskiden bu tür heyetler sadece
mal satmak için gelirlerdi. Raylà Sistemlerdeki üretim gücünü gören ßspanyollar bölge
projeler için partnerlerinin Türk Ņrmalarà olabileceklerini gördüler. Elbette ihalelerin yerli Āartà genelleĀtiØinde bu partnerlik zorunlu
hale gelecektir.
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0 312 385 58 20 - 21

Baskä : Dünya YayÜncÜlÜk A.ì.

YÖNETùM MERKEZù
100. YÜl BulvarÜ No:99 Ofim ñí Merkezi
8. Kat No:33 Ostim/ANKARA
Tel : 0 312 385 58 20 - 21
Faks : 0 312 385 78 37
www.ostimgazetesi.com

OSTßM' e yabancà ilgisi…
Bu ay OSTßM’e tam anlamàyla yabancà devlet
adamlarànàn akànà vardà. Medyaya da yansàdàØà
gibi Tunus’un 3 bakanà,Kazakistan’nàn BaĀbakan yardàmcàsà ile Nijerya,Kamerun’dan
kamu yöneticileri ziyaret ve temaslarda
bulundular. Ekim ayà sonunda Kazakistan
CumhurbaĀkanà Nazarbeyev ve BaĀbakan
Tayyip ErdoØan için Ostim’den özel sunum
istendi. ßstanbul’daki iki ülke yatàràm formunda bu sunum gerçekleĀti. Her iki lider
de Kazakistan’a bir OSTßM kurma konusunda heyecanlandàlar. ÇalàĀmalar hàzla devam
ederken ticaretin geliĀmesi için acil atàlmasà
gereken adàmlar planlandà. Bu dàĀ ziyaretler
gösteriyor ki; sanayileĀme kültürü ve birikimi
artàk ihraç noktasàna geldi. Özellikle geliĀmekte olan ülkelerde Türk üretim ve ticaret
gücü hatta markasà hissedilmeli.

odaklà toplantàsànà ßzmir’de düzenledi. Milli
Savunma Bakan Yardàmcàsà Sayàn Hasan
Kemal YARDIMCI, Savunma Sanayi MüĀteĀarà Sayàn Murad BAYAR ile yurt içi ve
dàĀàndan 110 Türk giriĀimci, akademisyen
ve üst düzey yönetici geliĀen teknolojileri
görüĀtü ve yeni iĀbirliØi oluĀturmak için
fàrsatlarà planladàlar. Türk teknolojisindeki
kompleksin kàràldàØànàn göstergesiydi bu
toplantà. Uzay araçlarà,Çip,otomobil üretmeyi artàk sadece konuĀmayan yaptàklarànà ve planlarànà anlatan Türkler toplandà
ÇeĀme’de. Dünya rezervinin %75’ine sahip
Türkiye’nin Bor madenini nasàl zenginleĀtireceØi tartàĀàldà.

Savunmaya Sinerji
Yine Ostim’in bu ayki ayrà bir telaĀà
ÇeĀme’de yaĀandà. Sinerjitürk Savunma

Abdurrahman KÖSEO×LU
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ASO ve ABB Proje Ofisi Meyvelerini Vermeye BaíladÜ
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ASO
tarafından imzalanan protokol gereği
kurulan proje değerlendirme kurulu;
ASO Genel Sekreteri Yavuz Cabbar, OSTİM Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr.
Sedat Çelikdoğan ve Ankara Büyükşehir
Belediyesi’nden Ufuk Güvendiren yenilikçi ve yerli projeleri değerlendirerek
ilgili birimlerin görüşlerine havale etti.
10 gün içinde Belediyenin ilgili birimleri
kendileri ile ilgili projelerden uygulanabilir olanları kurula bildirecek. Kurul
seçilen projelerden daha detay sunum
isteyecek ve düğmeye basılacak…

Ankara Büyükíehir Belediyesi Proje PazarÜ'na Baívuran Projeler
Proje AdŦ

BaƔvuru Sahibi

MesleŒi – ÜnvanŦ/Kurumu

Yenilenebilir Ankara

Yunus Emre Bayrakli

Genel Koordinatör/Enerbay Biyogaz

Yakitsiz Motor

Ömer Arkim

emekli elektrik teknisyeni

Tramvay Yolu Süpürme Araci ÜreƟmi

Müsan Makina ÜreƟm San. Ve Tic. A.S.

Özel Makina TasarŦm, Dizayn, Proje, 7malat ve ÜreƟmi

AƟk Su Aritma Tesislerinden Çikan Fazla Çamurlarin Düsük Isida Kurutulmasi Lohe
Firin

Ahmet Mükerrem Isitman

MAK MÜHEND7S7-GENEL MÜDÜR ARGES ARITMA MAK7NA LTD

Membran Teknolojisi Ile Çalisan AƟk Su Aritma Tesisi

Ahmet Isitman

MAK7NA MÜHEND7S7 GENEL MÜDÜR

Uzaktan EgiƟm Ile Yaygin Mesleki EgiƟm

Etgi Grup Bilisim Tek.Ya.Do.Bi.Mi.Mü.In.Ta.It.
Ih.T.Ltd.SƟ.

Bilgisayar Müh

Ayna Içerik YöneƟm Sistemi

Selim Eren Bekçe

Bilgisayar Mühendisi - Vardar YazŦlŦm Ltd.

Temiz Teknoloji Ile Baca Gazi AriƟmi Ve Gübre Eldesi

Nihat Güçlü

EPT7M Elektrik 7nƔ. Tic. Ltd. bƟ.

Kompozit Borularin Tasarimi, ÜreƟmi Ve Kullanilmasi

Ferhat Kadioglu

ÖŒreƟm Üyesi/ Yrd. Doç. Dr

Bilgi Odakli Kentsel Dönüsüm Projesi

Ergün Övül

Yerel YöneƟmler Koordinatörü/Netcad (Ulusal CAD ve GIS
Çözümleri A.b. )

360 Derece Afet Bilgi Sistemi

Ergün Övül

Yerel YöneƟmler Koordinatörü /Netcad (Ulusal CAD ve GIS
Çözümleri A.b.
Makina Mühendisi, Dr./ Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Ekmek Hamuru Gazinin Makina Otomasyonuyla ÇikarƟlmasi

Yrd. Doç. Dr. Mahmut Aydin

Müze Ve Arkeoloji Sitelerinin Sanal Ortamda Sunulmasi

Baki Koyuncu

bilgisayar müh. Prof Dr , Ankara Univ

Fe-Es

Firat Erikli

DEVLET MEMURU-ANKARA EMN7YET MÜDÜRLÜ)Ü-

Toplu Tasim Araçlarinda Ve Toplu Yasam Yerlerinde Hava Kalitesinin ArƟrilmasi.

Aliriza Eroglu

Makine Mühendisi,Arel Tes. 7nƔ. San ve Tiç Ltd. bƟ

Köprü Ve Araç Üst Geçitlerinin Yapisal Güvenliklerinin Gerçek Zamanli Olarak
Izlenmesi

Ibrahim Aydin Coskuner

Yüksek Elektronik Mühendisi/Politekno BiliƔim Elektronik
DanŦƔmanlŦk Sanayi ve Ticaret Limited birkeƟ

Vatandasa Sunulan Uygulamalarin Ve Bilgi Islem Altyapisinin Siber Savas Yöntemleriyle Hizmet Veremez Hale GeƟrilmesinin Engellenmesi

Seçkin Gürler

Stratejik Planlama Müdürü, Kurucu Ortak
ÖŒr. Gör. / Noktanfc YazŦlŦm

Görme Engelliler Için Akilli Sehir EƟketleri

Mustafa Kiliç

Ecotobüs

Mehmet Burak Önal

MAK7NE MÜHEND7SL7)7 Ö)RENC7S7

Enerji Geçidi

Mehmet Burak Önal

MAK7NE MÜHEND7SL7)7 Ö)RENC7S7

Sonsuz Enerji

Efendi Özdemir

Polis memuru Ankara Emn. Müd.

M-Tag

Mehmet Tatlicioglu

Bilgisayar Mühendisi

Metro- Tramvay ModiĮkasyonu

Mehmet Burak Önal

MAK7NE MÜHEND7SL7)7 Ö)RENC7S7

Sokak Lambalarina Günes Paneli Ve Rüzgar Tribünü

Mehmet Burak Önal

MAK7NE MÜHEND7SL7)7 Ö)RENC7S7

Buzlanma Önleyici Sistem

Fahri Ragip Göçer

Elektrik Elektronik Mühendisi

Sunvia Gün Isigi Dogal Aydinlatma Tüpleri

Güray Korun

MAK7NE MÜHEND7S7 - GENEL MÜDÜR -FORM ENDÜSTR7
TES7SLER7 SAN. A.b.

Metro Sanal Isletme Ve Bakim EgiƟm Projesi

Ebru Coskun

Genel Müdür, BITES ICT

Ankara Teknolojik TraĮk EgiƟm Merkezi (AƩem) Projesi

Gökçe Yildirim

Genel Müdür / SimsoŌ

Abb TaraĮndan Verilen Fizik Tedavi Rehabilitasyon HizmeƟnin Yenilikçi Bilisim
Teknolojileri Ile Sunulmasi

Gökçe Yildirim

Genel Müdür / SimsoŌ
Genel Müdür / SimsoŌ

BaskenƟn Tarihe Açilan Pencereleri

Gökçe Yildirim

AcƟvworks Kurumsal Süreç YöneƟm Yazilimi

Ümit Vardar

Elektrik Yük Müh, Genel Md. Vardar YazŦlŦm Ltd.

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

Birol Kilkis

Prof. Dr./BaƔkant Üniversitesi

Cbs Tabanli Cadde/Sokak Tarayici/Analiz Sistemi Ve 3B Ankara Sanal Modeli

Gökçe Yildirim

Genel Müdür / SimsoŌ

KenƟçi Ulasim Simülasyon Modellemesi

Abdullah Karaman

Yrd. Doç. Dr. / Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Su Ve Hava Izleme Ve Erken Uyari Sistemi

Zeynep Öktem-Nanobiz

7Ɣletme- Genel Müdür-Nanobiz Nanobiyoteknolojik Sistemler
Ar-Ge Ltd. bƟ.

Bi-Metal Teknolojisi Ile Orta Ve Yüksek Basiçli Pompa

Murat Özkaraoglu

Mühendis-7Ɣveren/ÖzkardiƔli Hidrolik Makina San.Tic.Ltd.bƟ.

Metro Sanal 7Ɣletme Ve BakŦm EŒiƟm Projesi

Ebru CoƔkun

ODTÜ Teknokent 7kizler BinasŦ B Blok. Kat.1 , 06531, Çankaya/
Ankara

Sosyal Medyada Ankara

Nilgün FerhatosmanoŒlu

Abb YeƔil Ve Etkin Makine Ve Aksam TemizliŒi

Havva Meltem Karatepe

AkŦllŦ Toplu TaƔŦma Sistemleri

Prof. Dr. Murat A. Yülek, Yrd. Doç. Dr. Abdullah
S. Karaman
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Belediye Sanayi ñíbirliðinde Örnek AdÜmlar AtÜlÜyor
Türkiye’de ilk kez bir büyükşehir
belediyesi organize sanayi bölgelerinin alt yapısını hiçbir karşılık
beklemeden yaptı.

Ankara BüyükĀehir Belediyesi ile Organize
Sanayi Bölgeleri tarafàndan yapàlan hizmet
protokolü hayata geçiyor. Türkiye’de ilk kez
bir belediye tarafàndan atàlan bu cesur adàmla
üretim üsleri alt yapàlarà tamamlanàyor.
Ankara BüyükĀehir Belediye BaĀkanà Melih
Gökçek ‘in bu örnek adàmà Ekonomi bakanlàØà tarafànda da diØer belediyelere model oldu.
Protokol gereØi OSTßM’in su,yol ve çevre
alanlarànda dev hizmetler hayata geçti.

Protokolden sonra mevcut ostim altyapàsà aski
tarafàndan iĀletilmektedir. Bu baØlamda altyapà aràzalaràna aski tarafàndan süratle müdahale
edilmektedir.

Çevre düzenleme
Toplam 13451 metrekare yeĀil alanàn düzenlenmesi ankara büyükĀehir belediyesi çevre
koruma daire baĀkanlàØà ile ostim osb müdürlüØümüzün ortak çalàĀmasà ile tamamlanmàĀtàr. Yeni düzenlenen yeĀil alanlarda su ve
elektrik altyapàsà ostim osb tarafàndan, yapàsal
ve bitkisel peyzaj çevre koruma tarafàndan yapàlmàĀtàr. Ayràca bölgemizdeki tüm aktif yeĀil
alan ve refujlaràn çevre koruma dairesi tarafàndan bakàmà yapàlmaktadàr.

Ostim ve aski arasànda saØlanan koordinasyon
ile altyapà konusunda daha kaliteli ve daha hàzlà hizmet akàĀà saØlanmàĀtàr. Aski tarafàndan
bölgemzin altyapà eksikleride aski tarafàndan
süratle giderilmektedir.

YOL VE ASFALT ÇALIìMALARI
Toplam 35000 metrekare yeni yol açàlmasà ve yol
geniĀletmesi yapàldà
DiØer taraftan bölgenin % 70 lik kàsmànda eski asfaltlar kazànarak yeni asfalt alàndà.

ßçmesuyu, pissu, yaØmursuyu hatlarà ve iĀletilmesi:
Protokolden sonra aski kurumu tarafàndan bölgede oluĀan altyapà aràzalaràna koordineli çalàĀma neticesinde süratle müdahale edilmektedir.
Mevcut altyapànàn devir edilmesi ve katàlàm
bedelleri konusunda yaĀanan sorunlaràn giderilmesi için hazàrlanan protokol imza aĀamasànda.
400 Metre yeni içme suyu hattà, 800 metre pissu ve yaØmursuyu hattà imalatà aski tarafàndan
tamamlandà.

Köprü YapÜlmasÜ :
Alànteri bulvarà ile uzayçaØà caddesi kesiĀime yapàlacak olan köprülü kavĀak projesi
tamamlandà. ßhale aĀamasànda. 2013 Yàlànàn
2. ÇeyreØinde köprünün hizmete girmesi öngörülüyor.
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RaylÜ Sistem Dolu Dizgin Hedefine Koíuyor
Yerli üretimi misyon edinen Raylà Sistemler
Kümesi de; ‘Kim alàrsa alsàn hangi yabancà
Ņrmaya verilirse verilsin mutlaka bir yerli
partner olsun’ diyorlar.
Türkiye’deki projelerle ilgilenen yabancà Ņrmalar da çoktan yerli partner arayàĀàna girdi
bile.
ßspanyol Raylà sistemle Kümesi çok etkin
bir heyetle Türkiye temaslarànda bulundu.
OSTßM’i ziyaret eden küme; ARUS(Anadolu
Raylà UlaĀàm Sistemler) kümesinden ayràntàlà
bilgi aldà. Barselona UlaĀàm Bürokratlarà ile
Uluslar arasà Ņrma yöneticilerinin bulunduØu
heyete yerli Ņrmalaràn kabiliyet ve potansiyeli hakkànda ayràntàlà bilgi verildi. KarĀàlàklà iĀ-

Ì

Raylà Sistemler Kümesi olarak yerli
katkà konusunda gelinen aĀamanàn tüm

ülkeye yayàlmasà için tüm çaba kullanàlàyor.
ßhtiyacà olan tüm illere bu süreç anlatàlàyor.
ßstanbul - Konya-Samsun-Kayseri tramvay ve
metro projelerinde Ankara örneØi anlatàlàyor.

Türkiye’de bir ilk olan Ankara
metro ihalesindeki %51 ofsett
başarısı İstanbul’a örnek oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’a Raylı
sistemde yerli potansiyelini
anlatan OSTİM Başkanı Orhan
Aydın; İstanbul raylı sistem ihtiyaçlarında ve satın almalarında
bunun göz ardı edilmemesini
istedi.

birliØi için prensip görüĀmeleri yapàldà. Yerli
%100 yerli üretim aĀamasàna gelen Türk
Ņrmalarà, üretim ve yazàlàm kabiliyetlerini
küme çalàĀmalaràyla bürokrasi ve yerel yöneticilere anlatàyorlar. Hangi uluslararasà Ņrma
Türkiye’deki iĀleri alàrlarsa alsànlar onlaràn
projelerinde de en az %51 yerli katkà saØlayabileceklerini hatàrlatàyorlar.

Ņrmalar; ßspanyol Kümesine bölgedeki projeleri için daha uygun partnerlik yapabileceklerini de kanàtladàlar. EskiĀehir ve ßstanbul’a
geçen ßspanyol heyeti, Türkiye’nin Raylà
Sistemler üretim potansiyeline ĀaĀkànlàØànà
gizleyemedi.

Karabük Üniversitesi RaylÜ Sistemler ÇalÜítayÜ YaptÜ
Endüstrisinde Türkiye’nin yerli markasà yoktur. Otomobillerin Güç Paketinin tamamàna
yakànà dàĀaràdan ithal edilmektedir. Otomotiv
pazarà yabancà Ņrmalar tarafàndan paylaĀàlmàĀtàr.

ÇALIåTAYIN SONUÇ BéLDéRéSé
• ÿimdiye kadar ilk kez ilgili bütün taraņar
aynà hedefe odaklanmàĀ olarak bir araya gelip,
yürütülmekte olan ve planlanmàĀ projeler ilk
kez bu çalàĀtay ile kamuoyu önünde paylaĀàlmaktadàr
• Raylà sistemlerde “YerlileĀtirme” baĀlàklà
bu panel ile ülkemizde artmakta olan Raylà
UlaĀàm Sistemleri yatàràmlarànda yerli üretim
oranànàn artàràlmasà ve büyümekte olan Raylà
UlaĀàm Sistemleri pazarànda Türkiye’de üretim yapan sanayicinin daha çok söz sahibi olmasànàn gerekliliØi vurgulanmàĀtàr.
• Türkiye, hàzlà tren iĀletmeciliØi yapan dünyada 8, Avrupa'da 6'àncà ülkedir.
• Dünyada Āu anda 7 ray üreticisi var bunlardan birisi KARDEMßR. Teker ve sinyalizasyonda da ilk 10 içindeyiz. Adapazarà'nda hàzlà
tren fabrikasà yapàlàyor, hàzlà tren üretiminde
de dünyada ilk 10 içinde olmasà hedeņeniyor.
• Türkiye’ deki yolcu ve yük taĀàmasà raporlaràna göre yolcu taĀàmasànàn yüzde 95’i karayolu, yüzde 3’ü demiryolu ve yüzde 2’si

havayolu ile yapàlmaktadàr. Bunun yanànda
yük taĀàmasànàn yüzde 90’à karayolu, yüzde 5’i
demiryolu ve yüzde 5’i denizyolu ile gerçekleĀtirilmektedir.
• Mevcut demiryolu projelerine ek olarak,
Sakarya-Düzce-Bolu-Zonguldak-KarabükKastamonu- Havza demiryolu projesinin yapàlmasànà önerilmiĀtir ve önerilen bu proje ile
batà Karadeniz Bölgesinin Batà’da ßstanbul,
DoØu’da Samsun limanlaràna demiryolu ile
baØlanmasà sayesinde bölgenin kalkànmasà
hàzla artàràlacaktàr.
• Karabük Üniversitesi 2011 yàlànda
Türkiye’de ilk defa Raylà Sistemler MühendisliØi bölümünü açarak 2011-2012 eØitim öØretim yàlànda 97 öØrenci ve 2012-2013 eØitim
öØretim yàlànda da 132 öØrenciyi bünyesine
katmàĀtàr.
• Anadolu Raylà UlaĀàm Sistemleri Kümelenmesi BĀk. Yardàmcàsà ve OSTßM Vakfà Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sedat ÇelikdoØan
• Otomotiv pazarànàn yabancà Ņrmalar tarafàndan paylaĀàldàØànà belirterek, “Türk Otomotiv

• Raylà UlaĀàm Sistemlerine bakàldàØànda Āu
anda yabancà yatàràmlar henüz baĀlamamàĀtàr bu nedenle tamamen yerli üretim ve milli
markamàzàn üretilmesi ve geliĀtirilmesi kendi
Ņrmalaràmàzca gerçekleĀtirilebilir. 324 adetlik
Ankara metro araçlarà ihalesinde yüzde 51
yerli katkà payà Āartà getirilmiĀtir. AB, ABD ve
dünya ancak yüzde 50 yerli katkà oranà (OFFSET) ile yabancàlara üretim izni vermektedir.
RTE Tramvay üretiminde ilk öncü Ņrma ve
destek Ņrmadàr. Yerli üretim olduØu zaman
yeniliklere açàk olarak istenildiØi zaman yenilikler uygulanabilmektedir fakat yabancà üretimde ürün o Āekilde kalàr ve geliĀtiremezsiniz,
yeniliklere ayak uyduramazsànàz. Bu sektörde
çalàĀan Ņrmalaràmàz 2013-2014-2015 ve sonrasànda Raylà UlaĀàm Sistemlerini üretebilecek
potansiyele ve kabiliyete sahiptir, bu Ņrmalaràmàzla iĀbirliØi yapàlarak desteklenmesi gereklidir.”
• Anadolu Raylà UlaĀàm Sistemleri Kümelenmesi yetkililerinden Dr. ßlhami PektaĀ:
• Kümenin belli bir bölgeyi deØil tüm
Anadolu’yu kapsadàØànà belirterek Raylà UlaĀàm Sistemlerinde tüm üretici, iĀletme, kuruluĀ
ve üniversitelerin iĀ birliØi ve güç birliØi ile tek
çatà altànda toplanarak Raylà UlaĀàm sistemlerinde tamamen yerli ve milli markamàzàn üretilebileceØini ve bu markanàn küresel pazarda
rekabet edebilen ve kalàcà bir marka olabileceØini vurgulamàĀtàr.

Raylı Sistemlerin önemli bir konusu
olan Türkiye merkezli test platformu
ve laboratuvarlarının gerekliliği de
vurgulanarak, TCDD’nin Karabük
Üniversitesi’nde Türkiye’nin ve yakın
çevresinin tek ray aşınma ve mekanik
testlerinin yapılacağı 5 kilometrelik
‘Ray Test Yolu’ platformu altı ay içinde
tamamlanacaktır.
Karabük Üniversitesi’nin bu ray test
platformuna ilave olarak yaklaşık 20
kilometrelik ikinci bir test platformu
olan Raylı Sistemler araç dinamik,
mekanik ve stabilite test platformunu
da kurmayı planladığı ve bu ikinci test
platformunda hızlı tren araçlarının da
testleri yapılabileceği belirtilmiştir.
Kardemir mantarı sertleştirilmiş ray
üretimi ve buna ilaveten raylı sistemler
alanında başta çelik tekerlek, makas ve
vagon olmak üzere diğer üretim projelerini de 2013 yılında tamamlayacaktır.
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ñspanyollar Ostim’in RaylÜ ÇabasÜndan Etkilendi
ñspanya RaylÜ Sistemler Kümesi Ostim’de

Ì

Anadolu Raylà Sistemler Kümesi faaliyetleri yabancàlaràn gündemine girdi. ßspanya Raylà sistemler Kümesi Ostim’i ziyaret
ederek geniĀ bilgi aldàlar. Küme üyesi Ņrmalarà
yakàndan tanàyan ßspanyollar iĀbirliØi arayàĀlarànà hàzlandàrmak niyetlerini bildirdiler. ARUS
üyesi Ņrmalaràn üretim kapasite ve potansiyelini öØrenen ßspanyol heyeti kümenin kàsa süre
içinde oluĀturduØu etki gücünden memnun
oldular.
ARUS baĀkanà Ziya Burhanettin Güvenç;
Türkiye’nin hàzlà tren iĀletmeciliØi yapan dünyada 8, Avrupa'da 6'àncà ülke olduØunu hatàrlatarak, ‘Dünyada Āu anda 7 ray üreticisi var
bunlardan birisi KARDEMßR. Teker ve sinyalizasyonda da ilk 10 içindeyiz. Adapazarà'nda
hàzlà tren fabrikasà yapàlàyor, hàzlà tren üretiminde de dünyada ilk 10 içinde olmasà hedefleniyor.’ Dedi.
ßspanyol heyetine bilgi veren Güvenç; Türkiye’ deki yolcu ve yük taĀàmasà raporlaràna göre
yolcu taĀàmasànàn yüzde 95’i karayolu, yüzde
3’ü demiryolu ve yüzde 2’si havayolu ile yapàlmakta olduØunu bunun yanànda yük taĀàmasànàn yüzde 90’à karayolu, yüzde 5’i demiryolu
ve yüzde 5’i denizyolu ile gerçekleĀtirildiØini
hatàrlatarak Sakarya-Düzce-Bolu-ZonguldakKarabük-Kastamonu- Havza demiryolu projelerinin heyecan verici olduØunu söyledi.
Anadolu Raylà Sistemler Kümelenmesinin
özel teĀebbüs Ņrmalaràndan Durmazlar A.ÿ.
Bozankaya A.ÿ., ABB ve diØer kuruluĀlardan
katàlàmcàlaràn ve Demiryolu TaĀàmacàlarà DerneØi temsilcisinin yerlileĀtirme konusuna çok
önem verdikleri “Devletimizin Raylà Sistemler yatàràmlarànda en az yüzde 51 yerli üretim
tercihinin ülkemizdeki Raylà Sistemler üretim
yatàràmlarànà hàzlandàracaØànà, iyi deØerlendirilirse önümüzdeki 20-30 yàllàk vizyonda Türkiye’deki Raylà UlaĀàm Sistemleri yatàràm, üretim, test ve istihdam pazar büyüklüØünün 800
milyar dolarà geçeceØini vurguladàlar.

EKéM 2012

6 | Ostim Organize Sanayi Gazetesi

Savunma Sektörüne Türk Sinerjisi

Ì

3.Sinerjitürk Savunma ve Havacàlàk Teknolojileri EtkinliØi 11-14
Ekim 2012 tarihlerinde ßzmir ÇeĀme
Sheraton Otel’de gerçekleĀtirildi.
Milli Savunma Bakan Yardàmcàsà Sayàn
Hasan Kemal YARDIMCI, Savunma
Sanayi MüĀteĀarà Sayàn Murad BAYAR ile yurt içi ve dàĀàndan 110 Türk
giriĀimci, akademisyen ve üst düzey
yönetici geliĀen teknolojileri görüĀtü ve
yeni iĀbirliØi oluĀturmak için fàrsatlarà
planladàlar.
Türkiye’ye dünyadan bakan Türkler
tarafàndan; Dünya rezervinin %75 inin
Türkiye’de bulunduØu BOR madeninin
zenginleĀtirilmesi ve dünyaya örnek
olabilecek elementer BOR çalàĀmasà
anlatàldà.
Uzay ve uydu çalàĀmalarà konusunda
TÜBßTAK Uzay Teknolojileri AraĀtàrma Enstitüsü tarafàndan yapàlana çalàĀmalar, MüĀterek Savunma ve Otomotiv
teknolojileri geliĀtirme ve üretim Konusunda OSTßM Vakfàndan Doç. Dr.
Sedat ÇELßKDO×AN’àn konuĀmasà ve
Washington Devlet Universitesinden
Prof. Dr. Atakan PEKER’in sunumlarà
katàlàmcàlara yeni ufuklar açtà.
Bugüne kadar 37 iĀbirliØi oluĀan ve 81
ülkeden 260.000 yurttaĀàmàza ulaĀan

SßNERJßTÜRK’ün bu etkinliØinde;
Savunma Sanayii MüsteĀar Yardàmcàsà Sayàn Sedat GÜLDO×AN “Vizyon
2023” baĀlàklà konuĀmasànda, Savunma
Sanayii MüsteĀarlàØà olarak önümüzdeki on yàl içinde yapacaklarà çalàĀmalaràn
altànà çizerek bu hedeņere ulaĀmak için
KOBß’lere verilen önemi vurguladà.
TÜBßTAK BaĀkan Yardàmcàsà ve TÜBßTAK BiliĀim ve Bilgi GüvenliØi ßleri
Teknolojiler AraĀtàrma Merkezi BaĀkanà Dr. Hasan AYAZ ‘da geliĀen teknolojiler ve TÜBßATKIN bu konularda
hassasiyetle üzerinde durduØu temel
hedef ve kriterler konusunda görüĀlerini açàkladà.
“Dünyada geliĀen teknoloji alanlarà”,
“savunma sektöründe küresel aktör
olmak” ve “savunma teknolojilerindeki geliĀmeler, türkiye için yeni fàrsat alanlarà oluĀturabilir mi?” konulu
panellerde yan sanayi ile yurt içindeki
ve dàĀàndaki ana sanayi Ņrmalaràn hangi
alanda daha fazla iĀbirliØi oluĀturabileceØi ortaya konuldu.
www.sinerjitürk.org.tr web sayfasàndan ve sosyal platformlardan 3.Sinerjitürk Savunma ve Havacàlàk Teknolojileri EtkinliØi videolara ve sunumlara
erilĀilebilir.

3.Sinerjitürk Savunma
ve Havacılık Teknolojileri
Etkinliği 11-14 Ekim 2012
tarihlerinde İzmir Çeşme
Sheraton Otel’de gerçekleştirildi.
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Savunma Teknolojilerindeki Geliímeler
Türkiye ñçin Yeni FÜrsat AlanlarÜ Oluíturabilir Mi?
•

lememiĀtir.
Sebebi : Stratejide hata yapàlmàĀtàr. Endonezya bu iĀe tek baĀàna baĀlamàĀtàr.
Konsorsiyum kurulabilseydi baĀarà Āansà
yüksek olurdu.
3.Avrupa Örne÷i

O halde ne yapàlmalà?
•

•

DeØerlendirme :
•
Özel sektör olarak baĀaràlà olunmuĀtur.
•
Strateji : EADS olarak Avrupa konsorsiyumu kurularak proje gerçekleĀtirilmiĀ
ve baĀarà saØlanmàĀtàr.
•
Konsorsiyuma katàlan devletler gerekli
devlet politikalarànà uygulayarak, ülkelerinin potansiyellerini harekete geçirmiĀ
ve baĀaràya destek olmuĀlardàr.

•
•

4.Asya Örne÷i

AIRBUS

Türkiye’nin sivil ve askeri olmak üzere
uçak ve helikopter ihtiyaçlarà çoktur. GeleceØe dönük ihtiyaçlaràda dikkate alarak
projeksiyonlar hazàrlanmalàdàr.
Üretilmek istenen ürünler için MALßYET, PAZAR ve RßSK paylaĀàmlarà
dikkate alànarak KONSORSßYUMLAR
oluĀturulmalàdàr.
(D-8 ülkeleri, Asya ülkeleri ve bazà Avrupa ülkeleri )
Türkiye siyaseti bu projelerin baĀaràsà
için gerekli AR-GE ve DESTEK programlarànà hazàrlayarak konuyu DEVLET
POLßTßKASI olarak belirlemelidir.

OTOMOTßV SANAYßNDE DURUM
Otomotiv Sanayinin durumu aĀaØàda verilmiĀtir.
Bize göre iyi bir uluslararasà deØerlendirm
için G.KORE, TÜRKßYE mukayesesi yapàlmalàdàr.
(Bench mark)

Türkiye Deðerlendirmesi :
Sedat ÇELñKDOïAN
Savunma teknolojisindeki geliĀmeler Türkiye
için her zaman fàrsat alanlaràdàr. Çünkü;
Türkiye coØrafyasà ve tarihi güçlü bir savunma
ve güçlü bir orduya sahip olmamàzà zorunlu
kàlàyor.

Bu itibarla savunma ile ilgili her türlü silah,
araç, gereç ve donanàma ihtiyacàmàz var ve bunun için bütçe ayàrmak zorundayàz.
ßHTßYAÇ ve BÜTÇESß olan her sahada fàrsatlar var demektir. Bu durumda Türkiye olarak bu imkânà NASIL fàrsata çevirebiliriz?
Bu hususun cevabànà burada projeler üzerinde
cevaplamak istiyorum.

DeØerlendirme :
•
Özel sektör baĀaràlà olmuĀtur.
•
Strateji : Risk ve Pazar paylaĀàmà sebebi
ile Singapur, Fransa ve Çin konsorsiyum
kurmuĀlardàr.
•
Kosorsiyuma katàlan devletler gerekli
destekleri saØlamàĀtàr.

Daha önce yaĀanmàĀ olaylardan faydalanarak,
eksik veya yanlàĀ hususlarà belirtmek ve çözüm
yollarànà arayarak tartàĀmaya açmak istiyorum.

1.Türkiye Örne÷i

2.Endonezya Örne÷i

AĀaØàda resimleri gösterilen uçaklar endonezya tarafàndan üretilmiĀtir.

HC120 EC-120
Helicopter (5 kiíilik)
Asya Üretimi

5.Türk Uçak Sanayi (TAI)

TAß ( Türk Uçak Sanayi ) projesinin geliĀmesini deØerlendirirsek, aĀaØàdaki sonuçlarà
dikkate alabiliriz.
F-16 uçaklarànàn kàsmi üretim ve montaj iĀlemleriyle iĀe baĀlanmàĀ ve kaliteli üretimleri
dolayàsàyla çok baĀaràlà olmuĀtur.

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

DeØerlendirme :
•
Uçaklarà üreten IPTN Ņrmasà baĀaràlà olmuĀtur.
•
Endonezya devleti gerekli destekleri saØlamàĀtàr.
•
Strateji hatasà nedeni ile üretim sürdürü-

Türkiye otomotiv Ņrmalarà, kaliteli üretimi ve maliyet ve ihracat bakàmàndan
baĀaràlà olmuĀlardàr. Ancak Türkiyenin
MßLLß bir markasà yoktur.

•

65 yàllàk bir mazisi olan otomotiv sektörü, Hükümetlerimizin AR-GE, TEÿVßK
ve DESTEK programlarà konusunda
markalaĀmayà hedefalan bir stratejisi yeterli olmadàØàndan MßLLß MARKAMIZ
olmamàĀtàr.

G.Kore Deðerlendirmesi :

HavacÜlÜk Sektörü
DeØerlendirme :
•
Özel sektör Nuri DemiraØ ve Vecihi HürkuĀ ) olarak uçak tasaràmà, imaltà ve satàĀà
hususlarànda baĀaràlà olunmuĀtur.
•
BaĀaràsàzlàk Sebebi : Devletin yanlàĀ politikasàdàr.

•

Offset uygulamalarà ile BOEING uçak parça
üretimlerine baĀlanmàĀ ve daha sonra AIRBUS ve diØer havacàlàk Āirketlerine parça
imal ederek rekabetçi duruma geçilmiĀtir.
Zirai ilaçlama uçaØà tasaràm ve imali projesi
ile tasaràm kabiliyetini geliĀtirmiĀ ve güven
kazanàlmàĀtàr.
Bu güven ile özgün tasaràm ve iĀbirliØi ile
birlikte üretilmek üzere yeni ürünlere geçilmiĀtir. Bu bir baĀarà örneØidir. Bu baĀarà
Türkiye ihtiyaçlarà için yeterli deØildir.

ßle bir arada, 45 milyonluk az bir nüfusu olmasàna raØmen HYUNDAI , KßA, DOOSAN
gibi DÜNYA MARKALARINI çàkarmayà
baĀarmàĀtàr.
KORE, stratejisi ve Devletin Politikalarà ile
baĀaràyà yakalamàĀtàr.

SONUÇ
Yüksek teknoloji ürünlerinde MARKA olabilmemiz için, DEVLET POLßTßKASINA
ihtiyaç vardàr. Bu husus için sadece HEDEF
belirlenmesi kaŅ gelmemektedir ve her türlü
fàrsatàn baĀaràya ulaĀabilmesi için;

•

•
•

Ar-Ge Destekleri, Üretim TeĀvikleri Ve Konsorsiyumlaràn OluĀturulmasà Gibi Strateji ßçeren
Hükümet Programlaràna,
Bunlara Paralel Bürokratik Düzenlemelere,
Bilgi Ve Teknoloji Firma Veya
Kabiliyetleri Destekleyen Ve
Halkàn Kendi Malànà Tercih Etmesini SaØlayacak Devlet Politikalaràna ßhtiyaç Vardàr.
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Ostim Modeli Dünyada Talep Görüyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı
Nur Sultan Nazarbey ile
Başbakan Tayyip Erdoğan
Kazakistan’a sanayi bölgesi
kurma projesini
OSTİM Yön. Krl. Başkanı
Orhan Aydın’dan dinledi.

Ì

Aydàn’àn yaptàØà sunumda Kazakistan’a
önce ticari iĀbirliklerinin artàràlmasà ve
ardànda sanayi bölgesinin kurulmasàna katkà
ve model saØlanacaØànà belirterek ortak projenin önceliklere göre hàzla hayata geçeceØini
anlattà.

ve Kazakistan Devlet BaĀkanà Nursultan
Nazarbayev'in de katàldàØà zirvede Türk ve
Kazak iĀadamlarà 1.3 milyar dolar deØerinde
17 anlaĀmaya imza attà. Ayràca yatàràm deØeri
834 milyon dolar olan 6 anlaĀma iki liderin huzurunda imzalandà.

Ostim BaĀkanà Orhan Aydàn ile ikili görüĀmeler yapan Kazakistan BaĀbakan Yardàmcàsà ve
Sanayi ve Yeni Teknoloji Bakanà Aset IsekeĀev Kazakistan'da ortak Türk-Kazak OSB'si
kurulmasà için anlaĀtàk. ßki yàl içinde hayata
geçecek" dedi.

Zirvede konuĀan BaĀbakan Recep Tayyip ErdoØan, iki ülke arasàndaki ticari iliĀkilerin yeterli düzeyde olmadàØànà belirterek 2015 yàlàna
kadar 4 milyar dolar ticaretin 10 milyar dolara
çàkaràlmasànà hedeņediklerini söyledi. ßnĀaat,
turizm otoyol, demiryolu, liman, köprü yapàmà
gibi alanlarànda önemli iĀbirliØi yapabileceklerini ifade eden baĀbakan ErdoØan,uçak bilet
Ņyatlarànàn ucuzlamasà için de THY ve Kazak

Türkiye-Kazakistan Ticaret ve Yatàràm Forumu BaĀbakan Recep Tayyip ErdoØan

Havayollarà'nàn çalàĀma yapacaØànà sözlerine
ekledi.
Kazakistan CumhurbaĀkanà Nursultan Nazarbayev ise, ülke olarak son 2.5 yàlda 11 milyar dolarlàk 450 projeyi hayata geçirdiklerini
söyledi. Nazarbayev, ''2020 yàlàna kadar 500
büyük iĀletme açmayà düĀünüyoruz. Bu projelerin toplam yatàràm deØeri 56 milyar dolarà
bulacak" diye ifade etti. Kazakistan'àn Çin'le
25 milyar dolar, Rusya'yla 30 milyar dolar,
Avrupa'yla ise 50 milyar dolarlàk ticaret yaptàØànà ifade eden Nazarbayev, "ßki ülke arasàndaki 4 milyar dolar yeterli deØil. Bunu daha
yukaràlara çàkarmalàyàz" dedi.

Tunus BakanlarÜ Ostime ÇÜkarma YaptÜ
Tunus Sanayii bakanı Mohamed L. Chakhari, Maliye
Bakanı Slim Besbes, Yatırım
Bakanı Riadh Betteib gün
boyu OSTİM modeli hakkında ayrıntılı bilgi aldılar.

Ì

Devrim sonrasànda ekonomik atàlàmlara
geçen Tunus’un ekonomiden sorumlu

OSTßM ‘in tek bir fabrika gibi çalàĀtàØànà söy-

bakanlarà OSTßM’e çàkarma yaptàlar. Ostim

5000 iĀletme ve 50000 çalàĀanla tam bir fabrika

leyen Yön.Kur. BaĀkanà Orhan Aydàn: OSTßM

modelini kendi ülkelerine kurma kararà alan

vadisidir dedi. Bu modelin GiriĀimci yetiĀtire-

Tunuslu bakanlar, Türk Ņrmalarànà da yatàma

rek istihdama katkà saØladàØànàn altàna çizen Ay-

teĀvik ediyorlar.

dàn; Tunus’da Āehre yakàn en az 1milyon metre
kare alanda kurulabileceØini bunun için kendi
deneyimlerini paylaĀabileceklerini hatàrlattà.
Tunus’un ilk sanayi bölgesi olacak atàlàm için
OSTßM en iyi model diyen Sanayii bakanà
Chakhari, ülkelerinin Akdeniz pazaràna açàlan
kapà olduØunu hatàrlatarak biranevvel temel atmak istediØini belirtti.
Maliye Bakanà Besbes ise Tunus’un devrim öncesinde %2 küçülen bir ekonomiden bugün %3
büyümeye geçen ülke olduØunu hatàrlatarak 11
milyonluk olduklarànà ancak 70 milyonluk hinterlanda sahip olduklarànà belirtti.

Yatàràm Bakanà Betteib Türkiye’ye çok sàk
geldiklerini özellikle yatàràm ajansà baĀkanànàn
burada kamp kurduØunun altànà çizerek OSTßM
modeliyle iĀe baĀlamanàn çok akàlcà olduØunu
söyledi. Küçük sanayi kuruluĀlaràyla ülkelerinde giriĀimci ruhu oluĀturarak tàpkà Türkiye de
olduØu gibi bazà sektörlerde dünya ligine oynamak istediklerini belirten Betteib, OSTßM rüyasànà biz de gerçekleĀtireceØiz dedi.
Tunuslu bürokratlarla OSTßM arasànda imzalanman protokolle Tunus’a ilk sanayi Āehri kurulmasà planlandà.
Hem Āehre yakàn alanlarda hem küçük giriĀimciye uygun hem de büyümeye açàk sanayileĀme modeli olan OSTßM örneØini BaĀbakan
düzeyinde deØerlendiren Tunus; ekonomiden
sorumlu 3 bakan ,yatàràm ajansà baĀkanà ve bürokratlaràyla Ankara’ya gelerek kararlàlàklarànà
gösterdiler.
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Bebek Endüstriler Çuí’lara KaríÜ
(Çin’in korumacàlàk politikasà ise baĀlà baĀàna bir
çalàĀma konusudur.) Bütün bu örnekler bize ticaretin serbestleĀmesinin ekonomik kalkànmada bir
neden deØil bir sonuç olduØunu göstermektedir.
Özetle korumacà ekonomi politikalaràyla geliĀen
ülkeler merdiveni ittikten sonra dünya ticaretinin
serbestleĀmesi için cansiperane çalàĀmakta ve bu
kutsal (!) görevi merdivene çàkma Āansà olmayan
ülkelere tavsiye ve empoze etme misyonunu üstelenmektedirler.

Ostim modeli adeta sanayinin doğumhanesi, kuvöz odası, hatta çocukluk ve
gençlik döneminin geçirildiği eğitim
yuvası.

Abdullah ÇÖRTÜ

Ì

Son dönemde 1967 yàlànda kurulan, mikro ve küçük ölçekte çok sayàda iĀyerinden
oluĀan, yine çok sayàda müteĀebbis ve çalàĀanàn
bulunduØu Ostim Bölgemize farklà ülkelerden
yoØun talepler geliyor. Bizden Ostim modelinin
kendi ülkelerine kurulmasànà talep ediyorlar. Bu
talep ülkelerin baĀkan, baĀbakan ve bakan düzeyinde en üst düzey kamu yetkililerinden geldiØi
gibi yine bu ülkelerin en baĀaràlà özel sektör kuruluĀlaràndan da gelebilmekte… Peki talebin bu
kadar yoØun olmasà neden kaynaklanmaktadàr?
Zannederim bu talep yirminci yüzyàldan yirmi
birinci yüzyàla geçerken dünyada yaĀanan temel
deØiĀimlerden kaynaklanmaktadàr. O nedenle
öncelikle yirminci yüzyàlda, hatta daha öncesinde neler yaĀandà kàsaca bir göz atmakta fayda var:
Yirminci yüz yàl esas itibariyle insanlàk için güç
mücadelesinin acàmasàzca yaĀandàØà ve bu mücadele sonucunda insanlàØàn àstàraba, üzüntüye, nefrete ve acàya maruz kaldàØà bir dönem olmuĀtur.
Siyasi, kültürel ve ekonomik savaĀlaràn acàmasàzca yaĀandàØà yüzyàlda, komünizm doØmuĀ ve
arkasànda ciddi hasarlar bàrakarak batmàĀtàr. Kapitalizm altàn çaØànà yaĀamàĀ ve ülkeler arasànda
derin uçurumlar oluĀturarak güçlünün daha güçlü
olduØu bir dünya ortaya çàkarmàĀtàr. Bu yüzyàlda
güç Avrupa’dan ABD’ye kaymàĀ, ABD’nin dün-

yayà Āekillendirmeye baĀladàØà bir yüzyàl olmuĀtur. Yüzyàlàn sonuna doØru Uzak DoØu ülkeleri,
dünya sahnesinde biz de varàz demiĀtir. Bu yüzyàl özellikle Çin’in ana oyuncu olarak aØàrlàØànà
hissettirmeye baĀladàØà bir yüzyàl olmuĀtur.

Çok sayıda işletmenin işbirliği, dayanışma ve entegrasyon (cooperation, collaboration, integration) içinde çalıştığı bir
sanayi şehri olarak, hem müteşebbislik,
hem de iş geliştirmek için çok verimli
bir ortam sağlamaktadır.

Yirminci yüzyàlda özellikle kapitalizmin ülkeler
arasànda derin uçurumlar meydana getirmesi sonucu güçlü olan, yukarà çàkan ve merdiveni iten
ülkeler, diØer ülkelere ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda sürekli bir Āeyler dayatmàĀlardàr.
Ekonomik alandaki dayatmalar; pazarànàzà açàn,
ticaretinizi serbestleĀtirin, rekabetin önündeki
engelleri kaldàràn, yabancà yatàràmlarla (Ņnansal
ya da sabit sermaye yatàràmlaràyla) kalkànàn, ithal
ikamesi ya da yerli imalat gibi köhnemiĀ kavramlarà kafanàzdan ve gönlünüzden silin, globalleĀin,
uluslar arasà kuruluĀlaràn güvenini kazanmak
için onlaràn taleplerine kulak verin gibi (belki
bir kàsmànda doØruluk payà bulunan) konularda
olmuĀtur.

SANAYñLEìMEK ñÇñN EN UYGUN
MERDñVEN: OSTñM MODELñ
Merdivene çàkma Āansà olmayan maalesef aØàrlàklà olarak çevremizde bulunan ülkeler ise geliĀmiĀ ülkelerin politikalarànàn hedeŅ ve oyun alanà
olmuĀlardàr. Afrika, OrtadoØu ve Orta Asya’da
bulunan bu dost ülkeler Āimdi sanayileĀmek için
bir merdiven kurmak istiyorlar. Ama sanayileĀmeye nereden, nasàl baĀlayacaklarànà bilemiyorlar. Bir kàsmà zengin doØal kaynaklara sahip olan,
nüfus gücü bulunan ve jeo-stratejik önemi haiz
topraklara sahip olan bu ülkeler, eØer doØru bir
modelle baĀaràlà bir sanayileĀme süreci baĀlatabilirlerse, yirmi birinci yüzyàldaki geliĀmeleri Āekillendirebilecekler.
GeliĀmiĀ ülkelerin yaptàØà gibi bu ülkelerin de
kendi bebek endüstrilerini korumalarà ve teĀvik
etmeleri gerekiyor. Ancak öncelikle doØal olarak
korunacak ve teĀvik edilecek bir bebek olmasà
gerekmektedir. Yani bu ülkelerin kendi geliĀmiĀlik düzeylerine göre sanayileĀmenin belli bir
noktasàndan iĀe baĀlamalarà gerekmektedir.
ßĀte tam bu noktada Ostim modelinin birçok
komĀu ve dost ülke tarafàndan neden çok talep
gördüØü anlaĀàlabilir. Ostim modeli adeta sanayinin doØumhanesi, kuvöz odasà, hatta çocukluk
ve gençlik döneminin geçirildiØi eØitim yuvasà.

Peki kalkànmàĀ ülkelerin ekonomik politikalarà
nasàldà? Kalkànmayà nasàl saØlamàĀlardà?
Üzerinde güneĀ batmayan büyük Britanya ßmparatorluØunun baĀbakanà (William Pitt The Elder)
Āöyle diyor: “ßngiltere sömürgelerinin bir at nalà
kadar sànai imalat yapmalaràna izin verilmemelidir.” ßĀin garibi bu sözü o tarihte ABD’yi kastederek söylemesi…
ABD ise buna karĀàlàk bebek endüstrisi programà
ile hàzlà sanayi geliĀmenin Āartlarànà oluĀturmuĀ,
sanayisini korumacàlàk ve sübvansiyonlar sayesinde geliĀtirmiĀtir. Ana yaklaĀàm yerli sanayiyi
korumak olmuĀtur. Birinci dünya savaĀàna kadar
yerli sanayiyi korumak için ithal mallara en yüksek tarifeleri uygulayan ülke ABD olmuĀtur. Ve
o dönemde en yüksek koruma oranlarànà uygulayan ABD dünyada en yüksek büyüme oranlaràna
ulaĀan ülke de olmuĀtur. Sonuç olarak yirminci
yüzyàlàn sonuna gelindiØinde dünyanàn süper
gücü ortaya çàkmàĀtàr.
Kapitalizmin beĀiØi ABD ve ßngiltere’deki koruyucu politikalar diØer ülkelerde de çok farklà
deØildi. Korumacàlàk zàrhàna sàØànarak büyüyen
Almanya, Fransa, Japonya ve Kore’nin yanà sàra
ßsveç, Finlandiya, Avusturya, Tayvan gibi ülkelerden de korumacàlàkla ilgili çok çarpàcà örnekler
mevcuttur. Bu ülkelerin tamamà bugün serbest
piyasa ekonomisinin baĀrolünde oynamaktadàr.

Çok sayàda iĀletmenin iĀbirliØi, dayanàĀma ve
entegrasyon (cooperation, collaboration, integration) içinde çalàĀtàØà bir sanayi Āehri olarak,
hem müteĀebbislik, hem de iĀ geliĀtirmek için
çok verimli bir ortam saØlamaktadàr. NiteliØi
gereØi büyük kurulmasà gereken endüstrileri de
destekleyen yan sanayi olma özelliØi ayràca modele zenginlik katmaktadàr. ÿehirle iç içe yaĀayan
sanayi bölgesinde, Āehrin ve yerel yönetimler
gibi Āehirdeki diØer hizmet merkezlerinin ihtiyaçlaràndan hareketle imalat sanayi yatay ve dikey olarak geliĀmektedir. Bölgenin Āehirle iç içe
olmasà hem lokasyon olarak hem de fonksiyon
olarak Āehir merkezinden Āehrin dàĀàna doØru
geliĀen sanayileĀmede kritik bir köprü özelliØi
taĀàmaktadàr. Hatta çok sayàda mikro ve küçük
iĀletmeyi bir araya getirecek entegratörlerin bulunmasà halinde, bu iĀletmeler bir anda çuĀ’larla
aynà masada iĀbirliØi yapar hale gelebilmektedir.
Yazànàn baĀlàØànda “bebek endüstriler çuĀ’lara
(çok uluslu Āirketlere) karĀà” derken sadece bir
rekabetten bahsetmiyorum. Aynà zamanda bir
iĀbirliØinden bahsediyorum. Yirmi birinci yüzyàla damgasànà vuracak bu karĀàlaĀmanàn nasàl
olacaØàdàr.
Ostim olarak geçtiØimiz günlerde Tunus ve
Kazakistan baĀta olmak üzere birçok ülkeye Ostim modeli kurma konusunda projeler
yürütüyoruz; kafa yoruyoruz; anlaĀmalar imzalàyoruz. Ülkemiz için de dost ülkeler için de
sanayileĀmenin üst basamaklaràna çàkabilmek
için en uygun merdiveni kurmaya çalàĀàyoruz.
Zannederim yirmi birinci yüzyàl bu birlikteliØin yüzyàlà olacaktàr.
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ñhracat Seferberliðinde
ÔProje YaklaíÜmÜ

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

Proje Nedir?
Amacà, kapsamà, süresi, bütçesi, hizmet saØlayàcàlarà, uygulayàcàlarà ile öngörülen çàktàlarà
belirlenmiĀ faaliyetler bütünü
Amaç?
ßĀbirliØi kuruluĀu koordinasyonunda Ņrmalaràmàzàn ortak vizyon anlayàĀà içerisinde, plan ve
program yaparak ihracat stratejileri geliĀtirmelerinin özendirilmesi

ÔProjeler
96 Proje - ßĀbirliØi KuruluĀu - 1701 Firma

ÔUr-Ge Desteði
Firmalar - ßĀbirliØi KuruluĀu - Ekonomi BakanlàØà

ÔDestek KapsamÜ
• ßhtiyaç Analizi
• EØitim ve DanàĀmanlàk
• YurtdàĀà Pazarlama Programà ve Alàm Heyeti
• ßstihdam
• Bireysel DanàĀmanlàk

ÔHedef
Proje yaklaĀàmànà ve kümelenme yaklaĀàmànà esas alan yerel dinamiklerin harekete
geçirilmesine olanak saØlayarak, iĀbirliØi
kuruluĀlarànàn önderliØinde ihracat seferberliØi baĀlatmak.

Ôñíbirliði Kuruluíu
•ßhracatçà Birlikleri
•Teknoloji GeliĀtirme Bölgeleri
•Sektörel Üretici Dernekleri
•ßl Sanayi / Ticaret Odalarà
•Organize Sanayi Bölgeleri
•Sektörel DàĀ Ticaret ÿirketleri (SDÿ)
•TOBB, TßM, DEßK
•Endüstri Bölgeleri
•ßmalatçàlaràn kurduØu dernek-birlik
veya kooperatiņer

ÔKümelenme Nedir?
Aynà ya da benzer iĀ kolunda faaliyet
gösteren, coØraŅ olarak birbirine yakàn,
birbirleriyle iĀbirliØi ve rekabet halinde olan
•üretici Ņrmalaràn,
•yan sanayi Ņrmalarànàn,
•hizmet tedarikçilerinin ve
•kurumlaràn (örneØin üniversiteler, kalkànma ajanslarà, odalar, sektör dernekleri)
bir araya geldiØi bir çalàĀma modelidir.

ÔNeden Kümelenme?
Kamu-Özel Sektör-Üniversite ßĀbirliØi
YoØun Rekabetin YaĀandàØà Günümüzde Dünyadaki Hàzlà GeliĀim ve
DeØiĀime Ayak Uydurmak ve Rekabette
Bir Adàm Önde Olmak ßçin Ekonomik
Kalkànma Modeli Kaybedenin hiç
olmadàØà, kümede yer alanlaràn tümünün
kazandàØà bir birliktelik kümelenme

ÔUr-Ge Desteði ñle Kümelenme
YaklaíÜmÜ
Firmalaràn, iĀbirliØi kuruluĀlarà önderliØinde :
•Ortak ihtiyaç analizi,
•Ortak öØrenme (eØitim ve danàĀmanlàk)
•Ortak pazarlama (tanàtàm, marka, ticaret
heyeti, eĀleĀtirme) gibi ihracata yönelik
eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi

ÔDestek Süreci
• ßĀbirliØi KuruluĀu Proje Sunumu
• ßhtiyaç Analizi ve ßstihdam
• EØitim ve/veya DanàĀmanlàk Programà
• YurtdàĀà Pazarlama Programà ve/veya Alàm
Heyeti
• Bireysel DanàĀmanlàk

Ôñhtiyaç Analizi
•Proje Hazàrlàk Evresi
•Ortak Vizyon OluĀturma Evresi
•Makro & Mikro Rekabetçilik Analizleri
•Sektördeki Trendler
•Firma Analizleri
•YurtdàĀà Pazar Fàrsatlarà
•Proje Yol Haritasà (3 Yàllàk Stratejik Planlama)
Destek Miktarà : 400.000 ABD Dolarà Destek
Oranà : %75

ÔEðitim Ve DanÜímanlÜk ProgramlarÜ
•DàĀ Ticaret Yönetimi
•Uluslararasà Pazarlama ve Elektronik Ticaret
•MarkalaĀma
•Inovasyon ve Kümelenme
•KurumsallaĀma ve ßnsan Kaynaklarà Yönetimi
•Bilgi ve ßletiĀim Teknolojileri
•Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
•Kalite ve Verimlilik
•Proje Yönetimi ve Stratejik Yönetim
•Moda ve Tasaràm
•Bakanlàkça uygun görülen sektöre özgü konular
Destek Miktarà : 400.000 ABD Dolarà Destek
Oranà : %75

ÔYurtdÜíÜ Pazarlama ProgramlarÜ
Desteklenen Faaliyetler :
•Ortak pazar araĀtàrmalarà
•Pazar ziyaretleri
•Ticaret heyetleri
•YurtdàĀà fuar ziyaretleri
•EĀleĀtirme faaliyeti
•Küme tanàtàm faaliyetleri
Destek Miktarà : Program baĀàna 150.000
Dolar Destek Oranà : %75
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ñíbirliðine Devlet Desteði
ÔYurtdÜíÜ Pazarlama ProgramlarÜ
Destek Kapsamàndaki Giderler
•UlaĀàm giderleri
•Konaklama giderleri
•Tanàtàm ve organizasyon giderleri
•Tercümanlàk gideri,
•Toplantà ve ikili görüĀmelerin yapàldàØà
yerlerin kiralama giderleri,
•Görsel ve yazàlà tanàtàm giderleri
•Halkla iliĀkiler hizmeti gideri
Destek Miktarà : Program baĀàna 150.000
Dolar Destek Oranà : %75

ÔÖrnek YurtdÜíÜ Pazarlama
ProgramÜ Süreci
YurtdàĀà Pazarlama Programà BaĀvurusu
•Hedef Ülke Ticaret MüĀavirlikleri ile
ßrtibat
•DoØru MüĀteriyi Bulmak için Halkla
ßliĀkiler DanàĀmanlàØà
•ßkili ßĀ GörüĀmelerinin Organize Edilmesi
•Katàlàmcà Firmalar için Ortak Tanàtàm
KitapçàØà
•Hedef Ülkede Görsel ve Yazàlà Tanàtàm
•Programàn GerçekleĀtirilmesi

ÔAlÜm Heyeti ProgramlarÜ
Desteklenen Faaliyetler
YurtdàĀànda yerleĀik ithalatçà Ņrmalaràn,
kurum ve kuruluĀlaràn, basàn mensuplarànàn Türkiye’ye davet edilerek
•ßkili iĀ görüĀmeleri gerçekleĀtirmeleri
•Tesis ziyaretleri
•Meslek kuruluĀu ziyaretleri desteklenir.
Destek Miktarà : Program baĀàna 100.000
Dolar Destek Oranà : % 75

ÔAlÜm Heyeti ProgramlarÜ
Destek Kapsamàndaki Giderler
•UlaĀàm giderleri
•Konaklama giderleri
•Tanàtàm ve organizasyon giderleri
•Tercümanlàk gideri,
•Seminer, konferans, toplantà ve ikili
görüĀmelerin yapàldàØà yerlerin kiralama
giderleri,
•Görsel ve yazàlà tanàtàm giderleri
•Halkla iliĀkiler hizmeti gideri
Destek Miktarà : Program baĀàna 100.000
Dolar Destek Oranà : % 75

Ôñstihdam
Desteklenen Faaliyet
Proje kapsamànda yürütülen programlaràn
organizasyonun ve koordinasyonunun
saØlanmasà amacàyla 2 kiĀinin iĀbirliØi
kuruluĀu tarafàndan istihdam edilmesi
Destek Miktarà : 2 Personel
Destek Oranà : % 75

ÔÖrnek ñstihdam
•Küme Yöneticisi
•DàĀ Ticaret DanàĀmanà
•Marka DanàĀmanà

T.C EKONOMİ
BAKANLIĞI
İhracat Genel
Müdürlüğü
KOBİ ve
Kümelenme Destekleri Daire
Başkanlığı Ekim 2012

Ôìirketler ñçin Bireysel
DanÜímanlÜk
Hedef Grup
•Proje Bazlà DesteØe Katàlan
Firmalar Desteklenen Faaliyetler
•Bilgi ve ßletiĀim Teknolojileri
•Finansal Yönetim ve Risk
Yönetimi
•Kalite ve Verimlilik
•Üretim ve Tedarik Zinciri
Yönetimi
•Bakanlàkça uygun görülen
Ņrma ihtiyaçlaràna özgü diØer
konularda danàĀmanlàk alàmà
Destek Miktarà : 50.000 ABD
Dolarà Destek Oranà : %75
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Temizlikte "Buz Devri"

“Kuru Buz İle Makine Temizliği”.
Avrupa da özellikle Almanya da çok
yaygın bir teknoloji olan Kuru Buz
teknolojisi Ankara’da hayat buldu.
2009 yılında Ankara’da kurulan
ANKABUZ firması sağlığa zararsız
su kullanarak ve son teknoloji makinelerle kuru buz üretimi yapıyor.
KuruBuz temizleme makinesini de
OSTİM de üretmeyi başaran Firma
hızla bu hizmet alanlarını geliştiriyor.

Tabiatta serbest halde bulunan karbondioksit
gazànà kendi depolama tanklarànda depolayarak, Bu gazà Alman Buse teknolojisiyle pelep
denilen parçacàklar halince imal edip özel saklama koĀullarànda muhafaza ediliyor.
Bu pelepler her yüzeye vurduØu anda gaz
haline dönüĀerek 800 misli büyüyerek yüzey
temizliØi gerçekleĀmektedir. Bu teknoloji ile
maliyet ve zamandan tasarruf saØlanmaktadàr.
Kuru buz 1925 yàlànda Amerika’da bulunmuĀtur . tamamen zararsàz ve çevre dostudur hiçbir
atàk içermez.
Buz Buz Ltd. ÿti sahibi Fikret Dinçer;
YapmàĀ olduØunuz makine yatàràmlarà karĀàsànda zaman içerisinde gözle görülen maddi
zararlar bulunmaktadàr. Bunun dàĀànda gözle
görülmeyen, yaptàØànàz iĀlerden ve kullandàØànàz kimyasallardan dolayà insan saØlàØànà olumsuz etkileyen zararlar da var. Gaz,
benzin, tiner, mazot, solvent ve buna benzer
kimyasallarà herkes kullanàyor. Petrol türevi
ürünler kullanàrken, yaØà yaØ ile temizleme
mantàØà vardàr. Elbette bu iĀlemi yaparken
gözle görülen bir temizlik vardàr. Ancak bir
de gözle görülmeyen zararlarà vardàr. Bu-

lunduØumuz ortamda petrol türevi ürünleri
kullandàØàmàzda bu kimyasallar maalesef soluduØumuz , bize hayat veren oksijene karàĀmaktadàr. Makine temizliØinde farklà yüzeyler
için farklà kimyasal ürünler kullanàlàyor. DoØal olarak oksijene karàĀtàrdàØàmàz kimyasal
sayàsà da artàyor. Ve biz farkànda olmadan tüm
bu kimyasallarà oksijenle birlikte içimize alàyoruz. O an fark edilmese de zamanla saØlàk
sorunlarà yaĀàyoruz. Zaten bu zaman kadar tek
bir ürünle tüm yüzeylerin temizliØine rastlanmadà Mutlaka çeĀitli yüzeylere göre kimyasal
temizlik ürünleri vardàr. Nihayet 1925 yàlànda
Amerikalàlaràn kuru buzu bulmasà ile aslànda
bu sorun ortadan kalkmàĀtàr. Son 3-4 senedir
bu Türkiye’de mevcut.
Kuru buzun en büyük özelliØi hiçbir atàk
içermemesidir. Bu bakàmdan tamamen çevre
dostu ve zararsàz bir üründür. ßnsan saØlàØànà
tehdit edici unsuru bulunmamaktadàr. Yüzey
aĀàndàrmasà söz konusu deØildir. Bundan dolayà kuru buzu kimyasal maddelerle mukayese
etmek her açàdan yanlàĀ olur. Kuru buzun insan saØlàØàna, çevreye ve iĀletmeye saØladàØà
faydalar çok deØerlidir. Böylesine deØerli bir
ürünü de hizmete sunmaktan dolayà oldukça
mutluyuz.

Kuru buzun tam anlamÜyla
kullanÜldÜðÜ alanlar;
Karbon Takalama:
Karbon gibi elektrik santralleri gibi büyük
nokta kaynaklardan emisyon azaltmak için,
yer altà kaya oluĀumlarà içinde, Continental
Karbonik likit karbondioksit karbon yakalama
araĀtàrma projelerinde kullanàlàr.
Bulut Tohumlama:
1946 yàlànda New York’ta General Electric
Laboratuar tarafàndan tesadüfen keĀfedilmiĀtir, o tarihten bu yana dünyanàn çeĀitli yerinde
yaØmur yaØdàrmak amacàyla bulut oluĀturulmaktadàr.
Yeraltà Petrol Ayàklama:
Yer altà petrol çàkarmak için karbondioksit kabarcàklarà kullanàlàr.
Araç göçüklerinde:
Araç göçüklerini boya çizmeden göçük tamiri.
Yakàt tankà temizlemede:
Benzin ve yakàt tanklarà temizliØinde güvenilir.

Kuru buz Hangi
Sektörlerde
KullanÜlabilir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plastik sanayi
Kauçuk sanayi
Kimya sanayi
Tekstil sanayi
Döküm kalàp sanayi
SoØutma sanayi
SaØlàk sektörü
Otomotiv sektörü
Gàda sanayi
Metal sanayi
Mobilya Makineleri
Gemi ve ßnĀaat sanayi
Enerji sektörü
Petro kimya sanayi
KaØàt sanayi
Elektronik sanayi
AhĀap ve tarihi yapàlar
sektörü
Matbaa sektörü
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ñí ve ñíçi bulmanÜn en kolay yolu
Ostim iĀ arayana iĀ,iĀçi arayana personel bulmayà internet sitesiyle kolaylaĀtàrdà. Küçük sanayi iĀletmelerine personel ve eleman sorununu çözmede Ostim
OSB; ßstihdam oŅsiyle destek veriyor.
ßĀ arayanlarla,iĀ gücü arayanlarà aynà
sitede buluĀturan 'ostimkariyer' ücretsiz
üyeliklerle daha geniĀ kitlelere ulaĀmayà
hedeņiyor.
Ostimde faaliyet gösteren tüm Ņrmalar
kendi ihtiyaç duyduklarà eleman ilanlarànà bu site aracàlàØàyla ücretsiz olarak
verebiliyorlar.
Ostim bünyesinde faaliyet gösteren
5000 iĀletmede iĀ arayan herkes de üc-

retsiz üyelikleriyle güncel ilanlarà takip
edebiliyorlar.
Ostim ßstihdam OŅsi Koordinatörü
Bilge YÜKSEL ßĀverenler in; ßhtiyaç
duyulan iĀgücü için ilan verebileceØi,
kayàtlà güncel özgeçmiĀleri inceleyip
baĀvuru yapan adaylarla görüĀebileciØi,
aradàØànà iĀgücüne kolay ve hàzlà bir Āekilde ulaĀabileceklerinin altànà çizdi.
Yüksel; iĀ arayanlaràn da www.ostimkariyer.com sitesinde yeralan üye ol formunu doldurarak adà ve Āifresiyle giriĀ
yapabileceklerini söyledi.

2011 ADAY BAbVURU SAYISI
Bilge YÜKSEL

948

F7RMA TALEB7

KARbILANAN TALEP SAYISI

234

186
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Eðitim-Sanayi Elele Haydi Kobiler Odem’e...
KüreselleĀme ile birlikte her geçen gün deØiĀimlere konu olan yenidünya düzeninde, ekonomik
anlamda sànàrlaràn kalkmasà özellikle Küçük ve
Orta Ölçekli ßĀletmelerin stratejik yönetim süreci
içerisinde yönetilmelerini zorunlu kàlmàĀ ve hatta uyguladàklarà stratejilerde de bazà deØiĀimleri
zorunlu hale getirmiĀtir.

ve EØitim Merkezi tarafàndan, Ņrmalaràn kendilerini deØerlendirdiØi ve Ņrmalardan alànan Nicel
verilerle karĀàlaĀtàrmalaràn yapàldàØà analiz çalàĀmasà sonucunda elde edilen bilgi ve veriler analiz
veri tabanànà sistemine kaydedilerek uzmanlarla
birlikte Ņrmaya özel ücretsiz olarak analiz raporu
çàkaràlmaktadàr.

Kar elde etme, satàĀ geliri saØlama, sosyal sorumluluk amacà ve hayatànà idame etme gibi
amaçlarà olan ve bu amaçlar içerisinde kar elde
etme ve maliyet düĀürme gibi stratejilerle sert
rekabet Āartlarà içerisinde yol almaya çalàĀan Küçük ve Orta Ölçekli ßĀletmelerin hayatlarànà idame ettirebilmeleri için daha dinamik bir Āekilde,
saØlàklà bir çevre analiziyle iç çevre ve dàĀ çevredeki durumlarànàn her yönüyle analiz edilip,
gelecekte nasàl bir yol takip edecekleri önceden
planlama yoluyla öngörülüp, gerekli stratejiler
uygulanàp, denetim mekanizmasà ile iĀletmenin
amaçlarà ve ulaĀtàØà sonuçlar arasàndaki sapmalaràn belirlenmesi gerekmektedir.

Yapàlan analiz çalàĀmalarà ile Ņrmalaràmàz;

Bu amaçlar doØrultusunda OSTßM DanàĀmanlàk

• KarĀàlaĀtàrma tablolarà ile sektördeki yerlerini,
•

Firma karneleri ile mevcut durumlarànà,

• Yol haritalaràyla gelecekte neler yapmasà gerektiØini görebilmektedirler.
Bu raporlar doØrultusunda, belirlenen kriterlere
göre eksiklikler önceliklendirilir. Bu önceliklere
göre eØitim ve danàĀmanlàk destekleriyle bunlar
tamamlanarak eksiklikler giderilmektedir.
Yapàlan analiz çalàĀmalarànàn sonucunda ihtiyaç
duyulan eØitimler de %70 Devlet destekli olup,
ödeme konusunda Ņrmalaràn yüklerini azaltmaktadàr.
2012 yàlànàn son çeyreØinde gerçekleĀtirilecek
eØitimler de aĀaØàda belirtilmiĀtir.

E)7T7M7N ADI
7LKYARDIM
7b SA)LI)I VE GÜVENL7)7
ÜRET7MDE BAS7T VER7ML7L7K KURALLARI
IPC-A-620 (%70 DEVLET DESTEKL7)
VER7ML7L7K ODAKLI SATIb PAZARLAMA(%70
DEVLET DESTEKL7)
7LKYARDIM
YANGIN
KAYNAK
7LKYARDIM
IPC-J-STD-001
KOB7LER 7Ç7N AKREDET7F E)7T7M7 VE
UYGULAMALARI(%70 DEVLET DESTEKL7)
b7RKET YÖNET7M7NDE F7NANSAL V7ZYON
VE MAKRO F7NANSAL HEDEFLER
(%70
DEVLET DESTEKL7)

E)7T7M TAR7H7
19-20 EK7M
6 KASIM
8-9-10 KASIM
16-17/23-24 KASIM
22-23-24 KASIM
16-17 KASIM
30 KASIM
26-27-28-29-30 KASIM
7-8 ARALIK
14-15/21-22/28 ARALIK
13-14-15 ARALIK
20-21-22 ARALIK
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zenginlere kaynak aktarmak üzere kurgulanmàĀtàr. Hükümetlerin görevi, rakamlar
bir Āekilde planlanandan iyi gelirse çocuklar
gibi sevinmek kötü gelirse de bunun nedenini
kendinden önceki hükümetlere ya da uluslararasà piyasalara yàkmaktàr. AtmàĀ yàldàr gelenek deØiĀmedi. Halkàmàz beĀ Āekilde soyulur:
Faiz, cari açàk, enņasyon, dolaylà vergiler ve
Āehir rantà. Bu soygunun üzeri de dört Āekilde
örtülür: Milliyetçilik ve dindarlàk edebiyatà,
sahte refah ve ihtilal(eskidendi)/(Āimdi)darbe
davalarà.

Ekonomide Karartma
åefik ÇalÛækan

Ì

2012 yàlànàn sonuna geliyoruz. Bütçe
ile ilgili rakamlar ay bazànda açàklanmaya devam ediyor. Bütçede bu yàl ön görülen rakamlara ulaĀàlamayacaØà ifade edilmeye baĀlandà. 1950’den bu yana olduØu gibi
son on yàlda da kamunun mali yapàsà “hokus
pokus” el çabukluØu ile düzgün gösterilir.
Ülkemizin mali yapàsà, garip guraba, çalàĀan,
iĀçi, memur ve üretici Kobilerden iç ve dàĀ

Mali yapàmàzàn anatomisi bozuk olduØu için
Ņzyolojisi de hararet yapàyor. Bu nedenle büyümede de mehter yürüyüĀü gibiyiz: ßki ileri
bir geri. Siyasilerimiz ve ekonomi yazarlaràmàz ülkemizde istikrarlà ve gerçek bir refah artàĀànàn olmayàĀànà halkàmàzàn alàĀkanlàklaràna
baØlàyor. Halkàmàz az tasarruf edip çok tüketiyormuĀ. Kobilerimiz verimli çalàĀmàyormuĀ,
katma deØeri yüksek ürün üretemiyormuĀuz.
Benzer cümleler. Bunlaràn tamamà manipülasyondan baĀka bir Āey deØil. Maniple ettikleri
Āey de, kamu maliyesinin fakirden iç ve dàĀ
zengine kaynak aktarmak için kurguladàØàdàr.
ßnsanàmàz az tasarruf ediyormuĀ, Siz, beceriksiz kamu yöneticileri olarak, milli eØitim-

de dershaneler ve okullar diye ikili bir yapà
kurar ve garip gurabayà eØitim için vergilerle ve dershane parasà ile soyarsan tasarruflar nasàl artacak? YarattàØàn Āehir rantà ile
35.000.-TL’ye mal olan 100 m2 evin arsasànà,
hem de çok katlà binalarda, 40.000.-TL’ye
mal edersen garip guraba nasàl tasarruf edecek? SaØlàkta sarf malzemeleriyim tamamàna
yakànà ithalatçàlaràn tekelindeyse Kobiler nasàl
kar ederek tasarruf edecek?
Tüketim vergisinde dünya Āampiyonuyuz.
Özellikle ithal ve / veya saØlàØa zararlà maddeler üzerinden alànan dolaylà vergilerde açàk
ara dünya Āampiyonuyuz. Bu vergiyi alàrken
de ekonomiden sorumlu yetkililerimiz demektedir ki, enerjide dàĀa baØàmlàyàz vergi
koyuyoruz ki az tüketilsin. Bu cümlenin hem
telaffuzu hem de manasà manipülasyondur.
Enerji temel ihtiyaçtàr ne kadar vergi koyarsan koy tüketim düĀmez. Nitekim düĀmemekte de. ßkinci bir husus ithal kalemlerden alànan
yüksek vergilerdeki amaç, ithal ürünün yerli
üretimini ya da ikame ürünlerini cazip kàlmak
içindir. Akaryakàttan yüksek vergi alàyoruz da
ülkemizdeki taĀàma, Āehir içi ve dàĀà ulaĀàm alt
yapàsànà tren yoluna mà kaydàrdàk? AldàØàmàz
bu dolaylà vergilerle ülkemizde üretimi artà-

ràcà maliyetleri düĀürücü yatàràm mà yaptàk?
Ne gezer. Alànan bu vergilerle on yàlda 500
milyar faiz ödendi. 350 milyar sosyal güvenlik açàØà kapatàlmaya çalàĀàldà. Üstelik bunu
yaparken de özelleĀtirme adà altànda aktiņer
boĀaltàldà.
Maliye politikasànda 60 yàldàr devam eden
hokus pokus tüm tazeliØi ile yola devam
ediyor. ßMF’ye borç kalmadà derken özel
sektörün dünya piyasalaràna borcu tavan yapmàĀ durumda. Yüksek enņasyon ve faiz cari
açàk(=kapitülasyon) halàsànàn altàna süpürülmüĀ durumda. ßĀsizlik, yüksek bireysel borçlanmanàn, avara mesleklerin ve uzatàlan lise
eØitiminin altànda saklanmakta. Mevcut maliye kurgusu ile bàrakàn katma deØerli üretimi,
sàradan üretim bile mümkün deØil. Kobiler
ve bireyler borç altànda karlàlàk yaratamàyor.
Maliye piyasaya KDV ve istihkaklarà ödemeyerek nakit dengesini saØlayabiliyor.
Bütün bu gerçekler, içerde siyasi cepheleĀmenin ve terörün, dàĀarda ise dünya ekonomik
krizi ve OrtadoØu’daki siyasi ve askeri çalkantànàn altànda kalàyor. Son 60 yàlda garip
guraba ve KOBßler için gök kubbenin altànda
yeni bir Āey yok!
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Enerji Sanayisinin MarkasÜ OlmalÜ
Stratejik kuruluş TEMSAN; tasarım
ve projede marka olma hedefiyle
HES'ten sonra RES'e de giriyor.

Türkiye'nin ilk ve tek elektro mekanik
sanayisi olan TEMSAN yerli üretime
öncü olma gayretiyle yenileniyor. Genel
Müdür Hilmi BaĀtürk HES projelerinin
hàzla devam ettiØini belirterek,Rüzgar
Enerjisinde de öncü olma hedeņerini
açàkladà.
Ostim Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan
Aydàn TEMSAN'àn stratejik kuruluĀlardan olduØunu hatàrlatarak yuerli üretimdeki öncü rolüne dikkat çekti. Yeni
labratuar kuran TEMSAN yerli marka
olma yolunda yeni fabrikalara ya da insan kaynaØàna ihityaç olmadàØànà aksine
tasaràmve projeleri yaptàktan sonra OSTßM deki Ņrmalarla kolayca üretimin
yapàlabileceØini söyledi. Enerji Fuaràna
katàlan TEMSAN ve OSTßM ortak projelerini bakan Taner Yàldàz'a aktardàlar.
Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanà Yàldàz;

yerli üretim için OSTßM ve TEMSAN 'a
tam destek vererek;' Birlikte yapàn' dedi.
Uluslararasà rekabette saha Āartlarànàn
eĀit olmadàØànà vurgulayan Aydàn, yerli
alàmlarda ofsett uygulmalarànàn her sektöre uygulanmasà gerektiØini belirtti.
GAP Eylem Planà çerçevesinde TEMSAN àn adànàn geçtiØini hatàrlatan Aydàn;
bölge sanayisinin kalkànmasàna büyük
katkà saØlayacak olanàn TEMSAN àn
büyümesi olduØunu söyledi. Bu anlamda Türkiye'de elektromekanik markasà
olmasà için TEMSAN àn önünde hiçbir
engel olmadàØànà belirten Hilmi BaĀtürk
bu amaçla planlama ve yeniliklerin hàzla yapàldàØànà ifade etti. BaĀtürk;yabancà
ana sanayi ile de TEMSAN àn hem Ņyat
hem de kalitede yaràĀtàØànà anlattà.
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Zaman Çok Deðerlidir Her Zaman

Behzat ZEYDAN

Ì

YaĀamàmàzàn her anà, zamanàn küçücük parçalaràndan oluĀur. Her anà
amacàna uygun olarak deØerlendirilmiĀ zaman, baĀarànàn ve mutluluØun anahtaràdàr.
Zamanànda tecelli etmeyen adalet, önlenemeyen haksàzlàklar Zamanànda yapàlmayan
toplantàlar, alànamayan kararlar Zamanànda
gerçekleĀmeyen randevular, yapàlmayan
görüĀmeler Zamanànda ödenmeyen hak
ediĀler, bitirilmeyen iĀler Zamanànda gelmeyen alacak, ödenmeyen borçlar Zamanànda ödenmeyen çekler ve senetler, bozulan piyasa düzeni Zamanànda müdahale
edilmeyen yangànlar, büyüyen felaketler
Zamanànda atàlmayan tohumlar, biçilmeyen ekinler Zamanànda yapàlmayan uyarà
Zamanànda edilmeyen nasihat Zamanànda
verilmeyen terbiye Zamanànda yapàlmayan
dini görevler Zamanànda yapàlmayan ödev

Zamanànda yapàlmayan ziyaret Zamanànda
yapàlmayan iade i ziyaret Zamanànda verilmeyen tepki Zamanànda yapàlmayan övgü
Zamanànda yapàlmayan hizmet Zamanànda
yapàlmayan her çeĀit iĀ BaĀaràsàzlàØa, geri
kalmaya, felaketlere, üzüntüye, moral bozukluØuna, mahcubiyete, yenilgiye, zarar etmeye ve piĀman olmaya neden olur. Bu zor
ve sonuçlarà vahim durumlara düĀmemek
için zamanàn deØerini bilip ve zamanà çok
iyi kullanmak gerekir. ßlim, bilim ve teknolojide baĀaràlà olanlar ve dünyaya yön verenler zamanà çok iyi kullanarak bu baĀaràlarà
elde etmiĀlerdir. Zamanàn deØerini, önemini
bilmeyen ve zamanà iyi kullanamayanlar ise
hep yanàlmàĀlar, piĀman olmuĀlar ve her zaman kaybetmiĀlerdir, zamanàn önemi ile ilgili çok etkili atasözleri ve deyimleri faydalà
olur ümidiyle hatàrlatmak istiyorum.
•

Ahmaklar zamanà nasàl öldüreceØini,
akàllàlar ise nasàl kazanacaØànà düĀünür. (ALAßN)

•

Zamanlarànà en kötü Āekilde kullananlar, en çok zamanàn kàsalàØàndan
Āikayet eder.(LA BRUYERE)

•

Mutluluk baĀaràya, baĀarà ise zamanà
deØerlendirmeye baØlàdàr.(SENECA)

Buz satan adamın nidasını
duyan filozof; zamanı en iyi
anlatan cümle bu der:
" Sermayesi erimekte olan
garibe merhamet..."

bekleyen bir aĀàØa sor. Bir dakikanàn deØerini öØrenmek istiyorsan, onu treni kaçàran
birine sor.
Bir saniyenin deØerini öØrenmek istiyorsan, onu bir kazadan son anda kurtulmuĀ
birine sor. Bir salisenin deØerini öØrenmek
istiyorsan, onu olimpiyatlarda gümüĀ madalya kazanan bir sporcuya sor.
• Hayatànàzà seviyorsanàz zamanànàzà
boĀa harcamayànàz, çünkü zaman
hayatàn kendisidir. (BENJAMßN
FRANKLßN)
• Zamanàn kime dost, kime düĀman
olacaØà bilinmez. (SHAKESPEARE)
ßslam, zamanà sonsuzluk olarak anlar ve
ifade eder. Kuran ayetleriyle ve hadislerle
insanàn yaĀadàØà hayatàn her anàndan hesaba çekileceØi, kendisine verilen zamanà,
hayat sermayesini nasàl harcadàØàndan sorguya çekileceØi, zamanànà boĀa harcayan
ve deØerlendiremeyen insanàn piĀman olacaØà belirtilmiĀtir. ßlk piĀmanlàk ölüm halinde, ikincisi ise ahirette olacaktàr. Zaman
kavramànàn önemini ve deØerini, insana
verilmiĀ nimetlerin en büyüØü olduØunu
ALLAH’àn(CC) Kuran à Kerim’in bazà
ayetlerinde zamana yemin etmesinden de
anlàyoruz. Asr suresinde ALLAH(CC) zamana yemin eder. ZAMAN; hiçbir Āeyle
mukayese edilemeyecek kadar çok deØerli
bir servet, ve çok dikkat edilerek kullanàlmasà gereken çok önemli bir sermayedir.

Bir yàlàn deØerini öØrenmek istiyorsan, onu
sànavda baĀaràsàz olmuĀ bir öØrenciye sor.
Bir ayàn deØerini öØrenmek istiyorsan, onu
erken doØum yapmàĀ bir anneye sor. Bir haftanàn deØerini öØrenmek istiyorsan, onu haftalàk bir gazetenin editörüne sor. Bir saatin
deØerini öØrenmek istiyorsan, onu sevdiØini

Aso 23 Ülkenin AlÜm Heyetini Ankara’ya Getiriyor
Ankara’nàn ulaĀàlabilirliØini artàrmak için bir
çalàĀma baĀlattàklarànà hatàrlatan Özdebir, bu
kapsamda Āehre yapàlan direkt uçuĀlarà artàrma noktasànda adàmlar attàklarànà kaydetti.
Özdebir, yurt dàĀànda bir kente doØrudan ulaĀàm yoksa o yerin köy olarak algàlandàØànà
belirterek, “Hàzlà tren çalàĀmalaràyla birlikte
Ankara tren hatlarànàn düØüm noktasà ilan
edildi. Bu çalàĀmalar önümüzdeki sene daha
da geliĀecek, Çin’e kadar uzayacak. Bu da
baĀkentin ulaĀàlabilirliØini ve ekonomik deØerini arttàracak” diye konuĀtu.

Ankara 2.Sanayi Fuarı 20-24
Kasım tarihleri arasında
Atatürk Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilecek.
Başkentin gelişimi, tanıtımı ve
sanayi potansiyelini göstermeyi amaçlayan Ankara
2. Sanayi Fuarı (ANSAF)
20-24 Kasım tarihleri arasında
Atatürk Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilecek.

ANSAF’àn 2010 yàlànda 2 yàlda bir tekrarlanmak üzere baĀlatàldàØànà hatàrlatan Özdebir,
“Ankaralàlaràn bu fuara sahip çàkmasànà bekliyoruz” dedi.

Fuaràn tanàtàmà için Ankara Sanayi Odasà’nda
(ASO) düzenlenen basàn toplantàsànda açàklamalarda bulunan ASO BaĀkanà Nurettin
Özdebir, fuarlaràn bir Āehrin tanàtàmànda ve
geliĀmesinde büyük katkàsà olduØunu belirterek, hedeņerinin sadece yerel bir fuar
yapmak olmadàØànà, Türkiye’nin baĀkenti
olan Ankara’ya yakàĀàr uluslararasà bir fuar
gerçekleĀtirmek istediklerini bildirdi.

Fuar alanàyla ilgili yaptàklarà çalàĀmalara deØinen Özdebir, Ankara EsenboØa Havalimanà
yanànda bulunan fuar alanànàn büyüklüØünün
önce 1 milyon 800 bin metrekare olarak belirlendiØini, Bakanlar Kurulu Kararà’yla 3 milyon metrekareye çàkaràldàØànà bildirdi.
Fuar alanànàn yanàna Ņlm platolarànàn da
yapàlacaØànà anlatan Özdebir, Ankara’nàn
kültürel hayatànàn geliĀmesinde bu platolaràn
büyük katkàsà olacaØànà ifade etti.
Özdebir, Ekonomi BakanlàØà koordinatörlüØünde fuara 23 ülkeden alàm heyetlerinin
geleceØini, söz konusu ülkelerden gelen sanayicilerin 3 gün boyunca konaklama mas-

raņarànàn karĀàlanacaØànà söyledi.
-Ankara demiryollarànàn da baĀkenti olacakHàzlà tren çalàĀmalaràyla Ankara’nàn, demiryollarànàn da baĀkenti konumuna geldiØini
kaydeden Özdebir, “Demiryolu ulaĀàmànàn
merkezi olan Ankara, neden EskiĀehir’le
birlikte demiryolu sanayisinin de merkezi
olmasàn ve bu alanda bir demiryolu fuarà olmasàn-” dedi.
ANSAF’a sponsor olan Ankara Genç ßĀadamlarà DerneØi (ANGßAD) BaĀkanà Abdullah DeØer de ANGßAD’àn kuruluĀ amacà ve
misyonu doØrultusunda Ankara’nàn geliĀmesi için ellerinden geleni yaptàklarànà ifade etti.
ANGßAD’dan 25 Ņrmanàn bu fuara katàlacaØànà dile getiren DeØer, fuaràn Ankara’nàn
tanàtàmà için büyük önem taĀàdàØànà bildirdi.
-Fuarda sergilenecek ürün gruplaràFuarda, “Makine-Metal ßĀleme”, “Endüstriyel Otomasyon”, “Hidrolik Pnömatik”,
“Enerji, Elektrik ve Elektronik”, “Depolama, ßstif Etme ve Lojistik”, “ßnĀaat ve Yapà
Malzemeleri”, “Çevre Teknolojileri”, “ßĀ makineleri ve Yedek parça”, “Telekomünikasyon”, “Isàtma, SoØutma ve Havalandàrma”,
“Güvenlik Teknolojileri Ana ve Yan Sanayi”, “Araç Üstü Ekipmanlarà, Teknolojileri
ve Yan Sanayi” sektöründen ürün gruplarà
sergilenecek.
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Ostim Spor KararlÜ AdÜmlarla 3.Lige Gidiyor

“KULÜP TARñHñNDE ñLK DEFA KENDñ
SAHAMIZDA OYNUYORUZ”
Bölgesel Amatör Lig ‘de mücadele veren Ostim Spor
profesyonelliØe doØru hàzlà ve kararlà adàmlar atàyor.
Ostim OSB Bölge Müdürü Adem ARICI kararlàlàklarànà vurgulayarak, “ 2012-2013 sezonu Bölgesel
Amatör Lig de mücadele veriyoruz, sayàn Orhan Aydàn ve klüp yönetiminin gayretleriyle, klübümüzün
kurulduØundan (1986) bu yana, 26 yàldàr ilk defa
kendi sahamàz olan Ostim Stadyumu' nda maçlaràmàzà oynuyoruz dedi.

OSTñM SPOR BAL LñGñ MAÇLARI;
4. Hafta Ostim Spor - Gerede Spor (deplasman)
5. Hafta Ostim Spor - Adliye Spor (ev sahibi)
6. Hafta Ostim Spor – Çorum ßskilip Spor (deplasman)
7. Hafta Ostim Spor – Zonguldak Kömür Spor (ev sahibi)
8. Hafta Ostim Spor – Akyurt Belediye (deplasman)
9. Hafta Ostim Spor – Yozgat Sorgun Belediye (ev sahibi)
10. Hafta Ostim Spor – MKE Kàràkkale Spor (deplasman)
11. Hafta Ostim Spor – Karabük Eski Pazar Spor (ev sahibi)
12. Hafta Ostim Spor – Kastamonu Tosya Spor (deplasman)
13. Hafta Ostim Spor – Zonguldak Kozlu Spor (ev sahibi)

BAL liginin amatör kümenin en üst ligi olduØunu
hatàrlatan ÿentürk , hem ev sahibi olarak hem de
deplasmanda rakip takàmlarla oynayàp maçlaràmàzà
kazanacaØàz Disiplinli, kararlà ve inancàmàzla 3.lige
çàkacaØàz, ve profesyonelliØe adàm atacaØàz dedi.
Ostimspor yaptàØà 4 müsabakada 2 galibiyet,
1 beraberlik ve 1 de maØlubiyet aldà. Yenilgi ve
beraberliklerin hàrslarànà artàrdàØànà söyleyen ARICI
morallerinin yüksek olduØunun da altànà çizdi.
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Meka’dan ‘Özel’ Çocuklara Yemek
MEKA Ankara Saray Bakàm ve Rehabilitasyon Merkezinden bakàma muhtaç
otistik çocuklara Lale restoranda yemek
daveti düzenledi.

Bu merkezdeki çocuklaràn engelli ya da
özürlü deØil ‘Özel’ olduØunu vurgulayan
MEKA yetkilileri yemeØin bahane birlikteliØin Āahane olduØunu vurguluyorlar.

Ostim’de faaliyet gösteren MEKA Ņrmasànàn yetkilileri bu tür organizasyonlarà
sosyal sorumluluk projesi olarak deØil
gönülden düzenlediklerini belirtti.

Onlarca özel çocukla yemekte bir araya
gelen sanayiciler çocuklaràn dünyasàyla günlük kargaĀadan kurtulduklarànà
söylüyorlar.

Fibabank Ostim ìubesi AçÜldÜ

Fibabank Ostim şubesi Hüsnü Özyeğen’in katılıyla açıldı.
27/12/2010 tarihinde , Fiba Group bünyesine
katàlan Fibabanka A.ÿ, ßstanbul, Ankara, ßzmir, Bursa, Adana ve Antalya'da toplam 27 Āubesiyle bireysel bankacàlàk ve ticari bankacàlàk
alanlarànda hizmet veriyor. Hüsnü ÖzyeØin’in
Fiba Bank yerine Fibabanka ismini tercih etmesinin arkasànda ilginç bir hikaye var. Hüsnü
ÖzyeØin 1999 yàlànda Türkiye’de faaliyet gösteren Japon Sakurabank’à satàn alarak Haziran
2000’de adànà Fiba Bank olarak deØiĀtirmiĀ.
2001 krizi sonrasà bankacàlàk sektöründe yaĀanan daralma ve Fiba Bank bünyesine katàlacak
olan Advantage Card’àn alàmàndan vazgeçilmesi yüzünden grup iki bankasànà birleĀtirerek
maliyetleri azaltma yoluna gitmiĀti (Advantage
Card daha sonra HSBC Bank tarafàndan satàn
alànmàĀtà).
Hüsnü ÖzyeØin Finansbank’à 3.1 milyar dolara yakàn rekor sayàlabilecek bir Ņyata Yunanlà
NBG’ye satmàĀtà. ßĀin ilginç tarafà satàn alànan
rekor Ņyata raØmen NBG bu iĀten özellikle
yaĀadàklarà kriz sonrasànda pek bir memnun ol-

muĀtu. Zira NBG Yunanistan’daki faaliyetleri
nedeniyle zarar açàklayacakken, Finansbank
sayesinde konsolide kar açàklamàĀtà.
NBG ile yapàlan anlaĀma gereØi 3 yàllàk bir aradan sonra Hüsnü ÖzyeØin Millenium Bank’à
62 milyon avroya alarak sektöre yeniden adàm
attà. BDDK’dan gerekli onaylarà beklerken
grubunda yer alan sigorta Āirketi Fiba Sigorta‘yà
Japon Āirketi NKSJ’ye 307 milyon dolara sattà.
Millenium Bank bir süredir faaliyet için
BDDK iznini bekliyordu. 2010 Āubat ayànda
Millenium Bank’à satàn alan Hüsnü ÖzyeØin’e,
Bankacàlàk Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’ndan (BDDK) bankacàlàk izni çàktà.
Fiba Bank ismi daha önce Āimdilerde Yunan
bankasà olarak bilinen Finansbank’àn bünyesinde kullanàlmàĀtà. ÿimdilerde Fiba Group
çatàsà altànda bulunan Fibabanka nàn Ankara da
Yàldàz, G.O.P,Necatibey birlikte 4. ÿubesini
Ostim OSB de açtà.
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THY ile 1590€
destegi

5 yıldızlı birinci sınıf otelde konaklama

Tel: 0212 219 75 75

Tel: 0312 354 01 02
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