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stim: Üretimin Adà

ve projelerin tekliŅ herkese açàldà.
Bu müthiĀ fàrsat için 30 Eylül son
gün. Proje Ņkir ve tekliņerin ay
sonuna kadar teslim edilmesi gerekiyor.

Üretim; Ekonominin Kanà

Ve Raylà Sistem…

EDİTÖRDEN

O

Son bir yàldàr OSTßM’de
yerli üretim seferberliØi yapàlàyor
adeta. Ankara BüyükĀehir Belediyesiyle bir yàl önce yapàlan protokol bugün meyvalarànà toplamaya
baĀladà. Bu projeksiyonla kurulan
Proje OŅsi eylem planlarà birer birer hayata geçiriyor.
Kapak haberin ayràntàlarànda bu
süreçleri aktarmaya çalàĀtàk.
Eylül ayà sonu hem Ankara projelerinin tesliminde son gün olurken
Ekim ayà sonu da bir baĀka dev
projenin baĀlangàcà olacak. Dünya Savunma Sanayiinin devlerini
Ankara’da buluĀturacak olan OSTßM, OSSA kümesiyle konferansàn basàn duyurusunu yapacak.
Ankara BüyükĀehir Belediyesi
ihtiyaçlarànàn yerelden karĀàlanmasà ve mevcutlara alternatif çözüm

Yerli üretimde àsrar ve inadàn
odaØà haline gelen Raylà Sistem
üreticileri ve kamu taraņarà OSTßM de bir araya geldi. %100 yerli
üretim inancà bir kez daha ortaya
konurken Ankara ihalesindeki
%51 offset örneØinin ülke geneline yayàlmasà için yapàlmasà gerekenler tartàĀàldà.
Yurtiçi ve yurtdàĀà ziyaretlerin
yoØun geçtiØi Eylül ayà hem Küme
çalàĀmalarànàn etkin sonuçlarà hem
de yeni umut dolu haberlerin kaynaØà oldu. Eylül sayàsànda OSTßM
Gazetesi tüm bu geliĀmeleri sayfalaràna taĀàdà.
Enerji kullanàmànà verimli hale
getiren Epesus yazàlàmàndan Endüstriyel tasaràmda tamamlanmak
üzere olan 10 yeni medikal ürüne
kadar yeni ve heyecan verici haberleri paylaĀtàk.
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Bozankaya Ņrmasànàn ürettiØi
yerli otobüs de Ankara yollarànda
görücüye çàktà. Önce OSTßM de
park eden otobüs belediyelere sergilenmek üzere kontaØa bastà. %25
maliyet kazandàran yerli otobüs
hem doØal gazlà hem dizel seçeneklerini sunabiliyor.
KarĀàlàklà Tunus ziyaretleri her
iki ülke temsilcilerine yeni ufuklar
açtà. Türkçe KonuĀan ßĀadamlarà
yine OSTßM de bir araya geldi.
‘ßnanç tekeden süt çàkaràr’
derler hani; yerli üretim için bunca
azim ve kararlàlàk mutlak sonuçlarànà verecektir. ßĀaret ŅĀekleri atàlmàĀtàr. Ankara belki bir devrimin
baharànà yaĀamaktadàr. Milyarlarca liralàk kaynak ve iĀ gücünün
havaya uçmamasà için birileri artàk
elini taĀàn altàna koymaya baĀladà.
Arkasà gelecektir.

Abdurrahman KÖSEO×LU
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G8 ülkeleri ayrÜca; kara para aklama,
nükleer güvenlik ve uluslararasÜ organize
suçlar gibi konularda da özel çalÜíma
gruplarÜ oluíturmuílardÜr.
AyrÜca; 192 ülkenin üye olduðu birleímií milletler teíkilatÜnÜn güvenlik
konseyinde veto hakkÜna sahip 5 ülkenin 4’ü yine G8 ülkeleridir. (ABD
– RUSYA – FRANSA – ñNGñLTERE)
G8 ülkelerinin haricinde tek veto hakkÜna
sahip olan ülke ise Çin’dir.

info@dizaynmakina.com.tr

G

8 dünyanÜn endüstrileímií ve
geliímií sekiz ülkesinin ortak
adÜdÜr. 1973 yÜlÜndaki petrol
krizini takiben ve ondan sonra gelen
global durgunluktan dolayÜ kurulmuítur.
G8 ülkeleri íunlardÜr: 1- ABD 2- JAPONYA 3- ALMANYA 4- BñRLEìñK
KRALLIK (GALLER-ñNGñLTERE-ñSKOÇYA-KUZEY ñRLANDA) 5- FRANSA
6- ñTALYA 7- KANADA 8- RUSYA
G8 ülkeleri; aíaðÜda belirtilen konularda
ortak hareket etme kararÜ almÜílardÜr.
1- SaðlÜk 2- Kanun uygulama 3- ñí
4- Ekonomik ve sosyal geliíme 5- Enerji 6- Çevre 7- DÜí iliíkiler 8- Adalet
9- ñç iíleri 10- Terörizm 11- Ticaret
G8 ülkeleri dünya nüfusunun yaklaíÜk
% 14 ünü teíkil etmekle beraber dünya
ekonomisinin % 65’ini temsil ederler.

G8 – D8 Avrupa Birli÷i ve Biz

Behzat ZEYDAN

atmÜílar ve Birleímií Milletler Güvenlik
Konseyi’nin saygÜnlÜðÜnÜ ve güvenilirliðini
kaybetmesine neden olmuílardÜr.
Bu noktada; geliímekte olan ülkelerin
önündeki iki seçenekten birisi; bu güç
karíÜsÜnda hiçbir direnç, çalÜíma, gayret
göstermeden boyun eðmek. ñkinci seçenek ise tarihi baðlarÜ, geçmiíleri, dinleri,
örf, adet, gelenek ve görenekleri birbirine yakÜn ve uyumlu ülkelerin bir araya
gelerek bir sinerji oluíturmalarÜ ve ortak
hareket ederek beraberce geliímií ülke
olma hamleleri yapmalarÜdÜr.
Bu amaçla Refahyol Hükümeti BaíbakanÜ Merhum Necmettin Erbakan önderliðinde ve Pakistan Devlet BaíkanÜ ìehit
Ziya ül Hak’Ün büyük destekleriyle geliímekte olan sekiz ülke D8 kurulmuítur.

(D8) geliímekte olan sekiz ülke íunlardÜr: 1- Türkiye 2- ñran 3- Pakistan
4- Bangladeí 5- Malezya 6- Endonezya
G8 ülkeleri, geliímií ülke olmak ve
beraber hareket etmekle elde ettikleri güç 7- MÜsÜr 8- Nijerya
sayesinde dünyaya egemen olduklarÜnÜ
D8 ülkelerinin bayraðÜnda yer alan 6
ilan etmekle beraber Birleímií Milletler
yÜldÜzÜn anlamlarÜ íunlardÜr:
Güvenlik Konseyi’nde aleyhlerine çÜkabilecek her kararÜ veto etme haklarÜnÜ
1- Savaí deðil barÜí, 2- ÇatÜíma deðil
diyalog, 3- Çifte standart deðil, adalet, 4kullanarak bir çok haksÜz kararlara imza

7 Ayda 8.9 Milyar Dolar Girdi
Ekonomi BakanÕ Zafer Ça÷layan, 2012 yÕlÕnÕn ilk 7 ayÕnda
uluslararasÕ do÷rudan yatÕrÕm giriúinin 8.9 milyar dolar
oldu÷unu bildirdi.

E

konomi Bakanà Zafer ÇaØlayan,
2012 yàlànàn ilk 7 ayànda uluslararasà doØrudan yatàràm giriĀinin 8.9
milyar dolar olduØunu bildirdi. Temmuz
ayànda ise uluslararasà doØrudan yatàràm
giriĀlerinin, 630 milyon dolar düzeyinde
gerçekleĀtiØini belirten ÇaØlayan, yabancà
yatàràm giriĀlerinin büyük bölümünün AB
kaynaklà olduØunu vurguladà.

doØrudan yatàràm almaya devam etmek
Türkiye’nin güvenli bir liman olduØunun
açàk bir göstergesi. Euro Bölgesi’ndeki 17
ülkenin 11’i henüz kriz öncesindeki ekonomik büyüklüklerine dönebilmiĀ deØil.
BeĀ ülkenin 2014 yàlànda, 1 ülkenin 2015
yàlànda, 3 ülkenin 2017 yàlànda 2 ülkenin
2020 civarànda 2008 yàlàndaki büyüklüklerine dönmesini bekliyoruz. Avrupa’da
durum bu iken, bize gelen yabancà yatàràmlaràn devam ediyor olmasà Türkiye
ekonomisinin bir baĀaràsà oldu.”

Gözde yatàràm
sektörü imalat sanayi

Ekonomi Bakanà Zafer ÇaØlayan yaptàØà
yazàlà açàklamada uluslararasà doØrudan
yatàràm giriĀi hakkànda bilgi verdi. 2012
yàlànàn ilk 7 ayànda uluslararasà doØrudan
yatàràm giriĀinin 8.9 milyar dolar olduØunu belirten Bakan ÇaØlayan, Temmuz
ayànda ise uluslararasà doØrudan yatàràm
giriĀlerinin, 630 milyon dolar düzeyinde gerçekleĀtiØini kaydetti. Her zamanki
gibi yabancà yatàràm giriĀlerinin büyük
bölümünün AB kaynaklà. Ocak-Temmuz
döneminde 8.9 milyar dolar sermaye giriĀinin yüzde 77.4’ü bu ülkelerden geldiØine iĀaret eden ÇaØlayan, Āu açàklamalarda
bulundu:
“ßngiltere 1.96 milyar dolar, Avusturya
1.42 milyar dolar ve Hollanda 800 milyon dolar AB ülkeleri içinde ilk sàralarà
aldà. Krizdeki Avrupa’dan bu dönemde

Bakan ÇaØlayan’àn açàklamasàna göre
2012 yàlà ilk 7 ayànda en fazla uluslararasà
doØrudan yatàràm çeken sektör 3.4 milyar
dolar ile imalat sanayi oldu. ßmalat sanayinde 2 milyar dolar ile gàda ve içecek
imalatà ilk sàrada, plastik ürünler imalatà
410 milyon dolar ile ikinci sàrada yer aldà.
Hizmetler sektörü altànda ise inĀaat sektörü 1.3 milyar dolar ve bankacàlàk-Ņnans
sektörü 772 milyon dolar tutaràndaki sermaye giriĀleri ile ön plana çàktà.

7 ayda 884 uluslararasà
sermaye Āirket faaliyete geçti
2012 yàlà Ocak-Temmuz döneminde,
793 adedi yeni uluslararasà sermayeli Āirket kuruluĀu ve 91 adedi yerli sermayeli
Āirkete uluslararasà sermaye iĀtiraki olmak
üzere toplam 884 adet Āirket faaliyete
geçti. Bu Āirketlerin 347’si Yakàn ve Orta
DoØu ülkeleri ortaklà iken, 321’i AB ülkeleri ortaklà oldu.

Üstünlük deðil, eíitlik, 5- S
ömürü
deðil, adil düzen, 6- BaskÜ ve tahakküm
deðil, insan haklarÜ, hürriyet ve demokrasi.
D8 ülkelerinin iíbirliði alanlarÜ faaliyet
ve projeleri:
TÜRKñYE: Sanayi, saðlÜk ve çevre
BANGLADEì: KÜrsal kalkÜnma
ENDONEZYA: Yoksullukla mücadele
ve insan haklarÜ
ñRAN: Bilim ve teknoloji
MALEZYA: Finans, BankacÜlÜk ve özelleítirme

Birliði’nin arkasÜna takÜlmak yerine D8
oluíumunda lider ülke olarak çok daha
aktif olmalÜ ve Müslüman ülkelerin temsilcisi olarak dünyada layÜk olduðumuz
yeri almalÜyÜz. Bu konuda ìehid Ziya ül
Hak íöyle demiítir: “Bir milletin gerçek
gücü, ideal sahibi fertlerin çokluðu ile
ölçülür. ñdeali olmayan bir millet, ne
kadar güçlü olursa olsun, eninde sonunda yÜkÜlmaya ve tarihten silinmeye
mahkûmdur.”
Bizim idealimiz D8 ülkelerinin, yani geliímekte olan sekiz ülkenin, geliímií ülkeler kategorisine dâhil olmasÜ için ciddi ve
sistemli bir íekilde birbirlerine kenetlenip
çalÜímalarÜ ve üretim yapmalarÜdÜr.
HaklÜnÜn deðil, güçlünün egemen olduðu bu düzenin ve özellikle ñslam coðrafyasÜnda iígallerin, zulümlerin, soykÜrÜmlarÜn ve insan haklarÜ ihlallerinin en önemli
sebebi, ñslam ülkelerinin bir ve beraber
hareket etmemesi, ilim ve bilim alanlarÜnda ortaya bir íeyler koyamamasÜ, teknolojik yönden geliíip üretim yapmamasÜ
ve sorumsuzca tüketime yönelmesidir.

Sonuç olarak íunlarÜ söyleyebiliriz;
hiçbir ülke tek baíÜna hareket ederek
NñJERYA: Enerji
kalkÜnamaz ve ayakta kalamaz. ñíbirliði
– güç birliði yapmadan teknolojik yenilikPAKñSTAN: TarÜm ve balÜkçÜlÜk
leri yakÜndan takip etmeden, üretmeden,
Avrupa Birliði: AB 1951 yÜlÜnda altÜ
müíterek pazar oluíturmadan, dayanÜíülkenin katÜlÜmÜyla kurulmuí íu anda
ma ve yardÜmlaíma yapmadan geliímií
yirmi yedi üye ülke olarak devam etmek- ülkeler arasÜnda yer alamaz ve savunma
tedir. Türkiye 1963 yÜlÜndan beri Avrupa sanayinde caydÜrÜcÜ güce ulaímadan da
Birliði’ne tam üye olabilmek için önüne
güvende olamaz. Bu nedenlerle D8 çok
konulan dosyalarla ve fasÜllarla oyalanönemlidir. Bu iíbirliði – güç birliði kesintimakta ve zaman kaybetmektedir. Avrupa siz devam etmelidir.
MISIR: Ticaret

Yerli Füzede Menzil
Hedefimiz 500 km
Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanÕ Nihat Ergün, 200 kilometre
menzili olan SOM füzesinin testlerinin tamamlandÕ÷ÕnÕ, bu
füzenin TSK’nÕn envanterine girdi÷ini söyledi.

B

ilim Sanayi ve Teknoloji Bakanà Nihat
Ergün, 200 kilometre
menzili olan SOM füzesinin
testlerinin tamamlandàØànà, bu
füzenin TSK’nàn envanterine
girdiØini söyledi. ÿimdi 500
kilometre menzilli füze yapma
imkânlarànàn olduØunu belirten
Ergün, TÜBßTAK’ta 2 bin 500
mühendisin savunma sanayi ile
ilgili konularda Ar-Ge çalàĀmasà yaptàØànà da açàkladà. SOM
füzesinin uçaktan, karadan ve
denizden atàĀ imkânàna sahip
olduØunu anlatan Ergün, “HedeŅ, GPS ile
uydudan ve yer haritasà ile buluyor. Testleri
yapàldà. A’dan Z’ye TÜBßTAK’àn geliĀtirdiØi bir proje. SOM seri üretim safhasàna
geldi. Türkiye’nin bu tür alanlarda Ar-Ge
ve üretim potansiyeli var” dedi.
TÜBßTAK-SAGE'den Gökmen MahmutyazàcàoØlu ise SOM füzesiyle ilgili Āunlarà
söyledi: "Dünyada bunun benzeri füzeler
var, Almanlaràn Taurus füzesi var, Avrupa ortak yapàmà Storm Shadow füzesi var,
Amerikalàlaràn Slam-Er denen füzeleri var
yalnàz bizim füzemiz onlara göre teknolojik
olarak üst seviyede, onlarda bulunmayan
birtakàm özellikler de bizim füzemizde var.
6 yàldàr bu alanda çalàĀmalarànà sürdüren
TÜBßTAK Savunma Sanayi AraĀtàrma ve
GeliĀtirme Enstitüsü SAGE, Āu anda füzenin menzilini 300 kilometreye çàkarmàĀ durumda. Teknoloji olarak TOMAHAWK'la
aynà, sadece menzil Āu an için üzerinde
çalàĀtàØàmàz bu modelin menzili biraz daha
kàsa ama konsept olarak TOMAHAWK'la

aynà aileye giriyor diyebilirim. Ancak füzenin menzili için beklenti büyük. Sayàn BaĀbakanàmàz da Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu'nda menzilin 2 bin 500 kilometreye
çàkaràlmasànà istemiĀti. SAGE, bu yàl içinde
500 kilometre testlerine baĀlayacak; menzil
önce bin 500 kilometreye, 2014'te ise 2 bin
500 kilometreye çàkaràlacak.”

ßhale Kanunu deØiĀecek
Bakan Ergün, yerli giriĀimciye yüzde
15’lik Ņyat avantajànàn bazà ürünlerde ihale Āartnamesine doØrudan konulabileceØi,
teknolojik ürünlerde ise konulma zorunluluØu getirildiØini de aktardà. “Yerli istekli”
tabirinin ithalata yol açtàØàna deØinen Ergün, “Kanunda yerli istekli lehine avantaj
vardà. Adà Ali ve AyĀe olduØu için avantaj alàyordu ancak bizim ihtiyacàmàzà ithal
ürünlerle karĀàlayabiliyordu. Adamàn adà
Hans olsun istersen. Ben sizin ihtiyacànàzà
Türkiye’de üretilen ürünlerle karĀàlayacaØàm demeli” bilgisini verdi.
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OSB øhracat Treni Yola ÇÕktÕ

Ankara’nÕn dünyaya açÕlan yüzü olmaya hazÕrlanan Sincan Organize Sanayi Bölgesi, liman
ba÷lantÕlÕ ihracat için dev bir projeye imza attÕ. 40 vagondan oluúan ilk tren Sanayi østasyonu’ndan
Mersin’e yola çÕktÕ. Tren ile 40 tÕrÕn taúÕyabilece÷i yük tek seferde taúÕnacak.

S

incan Organize Sanayi Bölgesi ve
TCDD iĀbirliØi ile Ankara ihracatà
denize baØlandà. Ankara Sanayi Odasà tarafàndan limanlara uzak olan Ankara’nàn
rekabet gücünü arttàrabilmek ve Ankaralà
sanayicinin taĀàma maliyetini düĀürmek
amacàyla 2011 yàlànda Sincan 1. Organize
Sanayi Bölgesi içerisinde hayata geçirilen
“Demiryolu Lojistik Köy” projesi kapsamànda ilk sevkiyat 5 Eylül günü gerçekleĀtirildi.
Sincan 1.Organize Sanayi Bölgesi’nden hareket eden ilk trenle, Dünya’nàn 70’i aĀkàn
ülkesine ihracat gerçekleĀtiren Termikel’in
ürünleri taĀàndà.
Ekonomi Bakanà Zafer ÇaØlayan, Devlet
Demir Yollarà Genel Müdür Vekili Veysi
Kurt, Ankara Sanayi Odasà 1.OSB Yönetim
Kurulu BaĀkanà Nurettin Özdemir, Termikel
Grup Kurucusu ve Onursal BaĀkanà Mehmet

Kaya,
Yönetim Kurulu BaĀkanà Ahmet Kaya ve Yönetim Kurulu BaĀkan Yardàmcàsà Mustafa
Kaya’nàn katàldàØà törende aynà zamanda
ürünlerinin demiryolu ile ilk ihracat sevkiyatànà gerçekleĀtiren Termikel fabrikasà çalàĀanlarà da hazàr bulundu.
Özellikle liman baØlantàlà konteynàr taĀàmacàlàØà için büyük bir adàm olan proje ile
artàk Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nden
yapàlan taĀàmalar demiryolu ile de yapàlacak. Böylece hem demiryollarà taĀàmacàlàØa
dahil edilmiĀ olacak hem de 40 tàr ile taĀànan
yük tek sefer de 40 vagondan oluĀan tren ile
taĀànabilecek.
Tren ile akümülatör, demir iĀleri, döküm,
beyaz eĀya, yem, elektrik-elektronik, inĀaat
ve tesisat, àsàtma ve klima cihazlarà, maden,

Serbest Bölgelerde østihdam 52.000’i Geçti
Serbest Bölgelerde istihdam Ocak-Temmuz dönemi itibariyle
geçen yÕlÕn aynÕ dönemine göre yüzde 1.66 artarak 52 bin 573’e
çÕktÕ Serbest Bölgeler içinde istihdam pastasÕndan en büyük payÕ
18 bin 966 kiúi ile Ege Serbest Bölgesi aldÕ

E

konomi BakanlàØà verilerinden yapàlan belirlemelere göre, bu yàlàn ilk 7 ayànda serbest
bölgelerde istihdam geçen yàlàn aynà dönemine göre yüzde 1.66 artàĀla 51 bin 714 kiĀiden 52
bin 573 kiĀiye yükseldi. Söz konusu dönemde 9
bölgenin istihdamànda artàĀ 8 bölgenin istihdamànda
ise azalàĀ yaĀandàØà görüldü. Son 1 yàlda 2 bölgenin
istihdamànda ise deØiĀiklik yaĀanmadàØà belirlendi.

ßstihdamda en büyük pay
Ege Serbest Bölgesi’nin
Serbest bölgelerdeki istihdamàn daØàlàmàna bakàldàØànda toplam istihdamàn yüzde 35.28’inin Ege
Serbest Bölgesi’nde olduØu görüldü. Ege Serbest
Bölgesi’nde Temmuz ayà itibariyle toplam 18 bin
966 kiĀinin istihdam edildiØi tespit edildi. Bölgenin
istihdamà bir yàl öncesine göre yüzde 3.22 artàĀ gösterdi.
Ege Serbest Bölgesi’nden sonra ikinci sàrada
Mersin Serbest Bölgesi yer aldà. Son bir yàlda istihdamànà yüzde 21.04 artàran bölgendeki istihdam 7
bin 859’a ulaĀtà. Bursa Serbest Bölgesi ise istihdam
son bir yàlda yüzde 5.35 azalarak 6 bin 918’e ulaĀarak üçüncü sàrada yerini aldà.

En yüksek artàĀ Samsun
Serbest Bölgesi’nde
Serbest bölgeler içinde en Ocak-Temmuz döneminde geçen yàla göre en yüksek artàĀ yüzde 38.46
ile Samsun Serbest Bölgesi’nde yaĀandà. Geçen
yàlàn aynà döneminde bölgede 195 kiĀi istihdam edilirken bu yàlàn aynà döneminde bu rakam 270’e yükseldi. TÜBßTAK-MAM Tek. Serbest Bölgesi’nde
istihdam ise anàlan dönemde yüzde 13.36 artarak
2 bin 877’e ulaĀtà. Bu yàlàn Ocak-Temmuz döneminde Antalya Serbest Bölgesi’nde 3 bin 226 kiĀi,
ßstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi’nde 2
bin 807 kiĀi istihdam edildi.

Mardin Serbest Bölgesi’nde
istihdam %74 geriledi
Ocak-Mayàs dönemi itibariyle istihdamànda en
yüksek düĀüĀ Mardin Serbest Bölgesi’nde yaĀandà.
Bölgenin istihdamà son bir yàlda yüzde 73.68 azalarak 5 kiĀiye geriledi. Söz konusu dönemde Kocaeli
Serbest Bölgesinin istihdamà yüzde 44 azalàĀla bin
636’ya indi.

muhtelif gàda, taĀàt araçlarà, zirai alet, yedek
parça, un ve unlu mamulleri, petrol ve kimya
ambalaj, tahàl ve tahàl ürünleri taĀànabilecek.
Sincan’da yaĀanan bu geliĀmelerin oldukça sevindirici olduØunu belirten Sincan
Belediye BaĀkanà Doç. Dr. Mustafa Tuna,
“Sincan, 6 Organize Sanayi Bölgesiyle kàsa
zaman içinde dev bir sanayi üssü olacak.
Hükümetimizin Sanayi konusundaki hamlelerini Sincan’da çok yakàndan takip edebiliyoruz” dedi.
Sincan Organize Sanayi Bölgesi ve TCDD iĀbirliØi ile Ankara
ihracatà denize baØlandà. Ankara
Sanayi Odasà tarafàndan limanlara uzak olan Ankara’nàn rekabet
gücünü arttàrabilmek ve Ankaralà sanayicinin taĀàma maliyetini
düĀürmek amacàyla 2011 yàlànda
Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde hayata geçirilen
“Demiryolu Lojistik Köy” projesi
kapsamànda ilk sevkiyat 5 Eylül
günü gerçekleĀtirildi. Sincan 1.Organize Sanayi Bölgesi’nden hareket eden ilk
trenle, Dünya’nàn 70’i aĀkàn ülkesine ihracat
gerçekleĀtiren Termikel’in ürünleri taĀàndà.
Ekonomi Bakanà Zafer ÇaØlayan, Devlet
Demir Yollarà Genel Müdür Vekili Veysi
Kurt, Ankara Sanayi Odasà 1.OSB Yönetim

Kurulu BaĀkanà Nurettin Özdemir, Termikel
Grup Kurucusu ve Onursal BaĀkanà Mehmet Kaya, Yönetim Kurulu BaĀkanà Ahmet
Kaya ve Yönetim Kurulu BaĀkan Yardàmcàsà Mustafa Kaya’nàn katàldàØà törende aynà
zamanda ürünlerinin demiryolu ile ilk ihracat sevkiyatànà gerçekleĀtiren Termikel fabrikasà çalàĀanlarà da hazàr bulundu.
Özellikle liman baØlantàlà konteynàr taĀàmacàlàØà için büyük bir adàm olan proje ile
artàk Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nden
yapàlan taĀàmalar demiryolu ile de yapàlacak.
Böylece hem demiryollarà taĀàmacàlàØa dahil
edilmiĀ olacak hem de 40 tàr ile taĀànan yük
tek sefer de 40 vagondan oluĀan tren ile taĀànabilecek.
Tren ile akümülatör, demir iĀleri, döküm,
beyaz eĀya, yem, elektrik-elektronik, inĀaat
ve tesisat, àsàtma ve klima cihazlarà, maden,
muhtelif gàda, taĀàt araçlarà, zirai alet, yedek
parça, un ve unlu mamulleri, petrol ve kimya
ambalaj, tahàl ve tahàl ürünleri taĀànabilecek.
Sincan’da yaĀanan bu geliĀmelerin oldukça sevindirici olduØunu belirten Sincan
Belediye BaĀkanà Doç. Dr. Mustafa Tuna,
“Sincan, 6 Organize Sanayi Bölgesiyle kàsa
zaman içinde dev bir sanayi üssü olacak.
Hükümetimizin Sanayi konusundaki hamlelerini Sincan’da çok yakàndan takip edebiliyoruz” dedi.
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OSTøM Kamu ile Üreticiyi Buluúturuyor

OSTøM Medikal Sanayi Kümelenmesi, yerli üreticinin pazar payÕnÕ arttÕrmak adÕna yaptÕ÷Õ çalÕúmalar
kapsamÕnda sa÷lÕk sektörünün en büyük satÕn alÕcÕsÕ olan kamu ile yerli üreticileri bir araya getiriyor. Bu
kapsamda Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ Türkiye ølaç ve TÕbbi Cihaz Kurumu Baúkan YardÕmcÕsÕ Ercan ùimúek ve kurum
uzmanlarÕndan oluúan heyet OSTøM Medikal Sanayi Kümelenmesi üyesi ¿rmalarÕ ziyaret etti.

T

àbbi cihaz üretimi yapan yerli üreticilerin bir araya geldiØi OSTßM Medikal
Sanayi Kümelenmesi, yerli üreticinin pazar
payànà arttàrmak adàna yaptàØà çalàĀmalar kapsamànda, saØlàk sektörünün en büyük satàn
alàcàsà olan kamu ile yerli üreticileri bir araya getiriyor. Bu çalàĀmalar kapsamànda son
olarak SaØlàk BakanlàØà Türkiye ßlaç ve Tàbbi Cihaz Kurumu BaĀkan Yardàmcàsà Ercan
ÿimĀek ve kurum uzmanlaràndan oluĀan heyet
OSTßM Medikal Sanayi Kümelenmesi üyesi
Ņrmalarà ziyaret etti.
Firma ziyaretleri öncesinde OSTßM OSB
Yönetim binasànda OSTßM OSB BaĀkanà
Orhan Aydàn, OSTßM Vakfà Yönetim Kurulu
Üyesi Doç. Dr. Sedat ÇelikdoØan ve OSTßM
Medikal Sanayi Kümelenmesi Koordinatörü
OØuz Ünal ile bir araya gelen heyet, Medikal
Kümenin çalàĀmalarà ve yürüttüØü projeler
hakkànda detaylà bilgi aldà.
Toplantàda Küme üyesi Ņrmalaràn üretim
kabiliyetleri ve yerli üreticinin sàkàntàlarà ve
talepleri hakkànda heyeti bilgilendiren OSTßM Medikal Küme Koordinatörü OØuz
Ünal, Āu anda yürütmekte olduklarà projeler
hakkànda da Āunlarà söyledi: “SaØlàk Teknolojileri Endüstriyel Tasaràm Koordinasyon
Merkezi Projesi ile katma deØeri daha yüksek
tàbbi cihaz üretme konusunda bir çalàĀma sürdürmekteyiz. Bu proje kapsamànda Āu anda 10

nunda Ņrmalaràmàza sertiŅkalar da vereceØiz.
Bir sonraki adàmda da ülke ziyaretlerimize
baĀlayacaØàz. Birkaç hedef pazaràmàzà belirledik. Rakam olarak yüksek miktarda ürün alan
ancak yakàn olmasàna raØmen henüz yüksek
düzeyde mal satamadàØàmàz, uçuĀ mesafesiyle yaklaĀàk 2 saatlik bir çemberde yer alan
ülkelerimizi bu eØitim paketimizin ardàndan
ziyarete baĀlàyoruz. Bunlar gezi amaçlà deØil
gerçekten ticaret ve satàĀ amaçlà olarak gerçekleĀtirilecek geziler olacak. Buralarda da
PR çalàĀmalarà yapàldà, hem büyükelçilerimiz
hem ticari ataĀelerimiz devredeler. Tüm bu
çalàĀmalarla Türk tàbbi cihazlaràna dünya pazaràndan pay elde etme çabasàndayàz.”

tane Ņrmamàzàn ürün analizlerini, son kullanàcà analizlerini tamamladàk ve endüstriyel tasaràm süreçlerine geçtik.
10 Ayrà Ņrmamàzà 5 ayrà endüstriyel tasaràm
Ņrmasà ile eĀleĀtirdik ve Āu anda tasaràm çalàĀmalarà sürüyor. Bir ürünümüzün ilk prototip
çalàĀmasà bitti ve o ürüne baktàØànàzda ürünü
ilk haliyle kàyaslayamàyorsunuz bile.”
Ünal, Ekonomi BakanlàØà tarafàndan desteklenen Medikal Sanayi Kümelenmesi ßh-

racat Kapasitesi geliĀtirme projesini hakkànda da Āunlarà söyledi: “Projeye 28 Ņrmamàz
katàlàyor. Projemizin ilk lansman toplantàsànà
düzenleyeceØiz ve burada projemizin nasàl
yürüyeceØine dair yol haritasànà vereceØiz. Bu
proje kapsamànda tàbbi cihaz üreticisi Ņrmalaràmàza ilk önce eØitim ve danàĀmanlàk hizmeti
alacaØàz. YaklaĀàk 40 saatlik eØitim süreci so-

SaØlàk BakanlàØà Türkiye ßlaç ve Tàbbi Cihaz
Kurumu BaĀkan Yardàmcàsà Ercan ÿimĀek
de kurum olarak ihtiyaçlaràn yerli üreticiden
karĀàlanmasà konusunu çok önemsediklerini
ve bu sebeple bu tür buluĀmalarà çok faydalà
bulduklarànà söyledi. Bu buluĀmalaràn sadece 4 Ņrmayla kalmayacaØànà ve rutin olarak
sürdürüleceØini de belirten ÿimĀek, kamunun
yerli üreticiyi doØru tanàyabilmesi için bunun
Āart olduØunun altànà çizdi.
Heyet toplantà sonrasànda Dinamik Röntgen, EMD Medikal, Elmed Medikal ve Medsis Ņrmalarànà ziyaret ederek üretim ortamlarànà ve ürünlerini detaylà bir Āekilde inceleme
imkanà buldu.
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Gelir ve Kurumlar Vergisi
KanunlarÜ Birleítirilecek
Maliye BakanÕ Mehmet ùimúek, çalÕúmalarÕ süren yeni Gelir Vergisi Kanun
Tasla÷Õ’nÕn hazÕr oldu÷unu duyurdu. Tasla÷Õn Ekonomi Koordinasyon Kurulu
(EKK) toplantÕsÕnda sunulaca÷ÕnÕ belirten ùimúek, “Gelir ve Kurumlar Vergisi
kanunlarÕnÕ birleútiriyoruz. Bu çerçevede biz, 250 maddelik bir kanunu
yaklaúÕk 100 maddenin altÕna indiriyoruz…” diye konuútu.

M

aliye Bakanà Mehmet
ÿimĀek, çalàĀmalarà süren yeni Gelir Vergisi
Kanun TaslaØà’nàn hazàr olduØunu
duyurdu. TaslaØàn Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantàsànda sunulacaØànà belirten ÿimĀek, “Gelir ve Kurumlar Vergisi
kanunlarànà birleĀtiriyoruz. Bu
çerçevede biz, 250 maddelik bir
kanunu yaklaĀàk 100 maddenin
altàna indiriyoruz… Önemli bir
Maliye BakanÕ
konu, istisnalarà daraltacaØàz. ÖrMehmet ùøMùEK
nek olarak vereyim, diyelim ki
futbolcular çok iyi para kazanàyorlar Süper Lig’de. Onlaràn vergi
Mükellef sayàsà artacak
oranà yüzde 15, örnek olarak diyorum.
Ama siz diyelim ki bir Āirkette üst düÿimĀek, “Tabii ki burada giriĀimcik, yazey yöneticisiniz, siz de iyi maaĀ alàyor- tàràmlar, taràmsal üretim ve istihdam baĀta
sunuz, sizin vergi oranànàz yüzde 35 e olmak üzere ekonomiyi teĀvik edecek yakkadar çàkàyor. Bu tür muaŅyetler var. laĀàmlar üzerine gideceØiz. Cari açàØà azaltBunlaràn hepsini gözden geçiriyoruz.
maya yönelik bir çaba olarak enerji tasarruYani 8-10 sayfayà kapsayan muaŅyet ve
fu teĀvik edilecek” dedi.
istisnalar var. Bundan sonra yani halen
Bir yandan mevzuatàn sadeleĀtirileceØivergi ödemeyen bazà kesimler veya az
ni
ve
öngörülebilirliØinin arttàràlacaØànà, bir
ödeyen bazà kesimlerin, artàk normal
yandan
da idarenin, yani maliyenin elinin de
vergi oranlaràna tabi olma ihtimalleri
yüksek” diye konuĀtu. Bakan ÿimĀek, güçlendirileceØini anlatan ÿimĀek, “Genel
düzenleme ile yeni vergi getirilmeyece- çerçeve Āu, vergi tabanànà geniĀleteceØiz.
Øini, vergi oranlaràyla oynanmayacaØànà Bu önemli bir konu... Beyanname veren
mükellef sayàsànà arttàracaØàz. MuaŅyet ve
da vurguladà.

istisnalara iliĀkin çok ciddi bir çalàĀmamàz söz konusu” diye konuĀtu.

Bütçe hedeŅ tutmayacak
ÿimĀek, bu sene bütçe hedeņerinin
tutturulamayacaØàna iĀaret ederek,
bunda memur maaĀ zamlarà, ulaĀtàrma yatàràmlarà, saØlàk, sosyal güvenlik, özelleĀtirme gelirlerinin azlàØà ve
BOTAÿ’àn maliyetin altànda doØalgaz satmasànàn önemli payà olduØunu vurguladà.
Memur maaĀ zamlarànàn bütçeye
4,5-5 milyar liralàk ilave yük getirdiØini ifade eden ÿimĀek, büyük
Āehirlerin metro yatàràmlarànàn UlaĀtàrma
BakanlàØà’na verilmesi gibi nedenlerle de
ulaĀtàrmadan çok ciddi bir yük geldiØini dile
getirdi. Türkiye’de hala 48 yaĀànda kadànlaràn, 49 yaĀànda da erkeklerin emekli olabildiØine iĀaret eden ÿimĀek, 2002 yàlànda 6,5
milyon kiĀi olan emekli sayàsànàn bugün 10,1
milyon kiĀiye, 2002 yàlànda 16-17 milyar lira
düzeyinde olan emekli ödemesinin de bugün
110 milyar liraya ulaĀtàØànà bildirdi.
ÿimĀek, “2013 yàlà bütçesi üzerinde çalàĀàyoruz, tedbirler üzerinde çalàĀàyoruz.
Türkiye’nin baĀaràsà bütçe disiplinindedir,
bütçe disiplinsizliØine izin veremeyiz”
dedi.

EskiĀehir’de 3 Sektör ‘Kümeleniyor’
Türkiye’de 19 Avrupa Birli÷i øú Geliútirme Merkezi (ABøGEM) arasÕnda rol model
gösterilen Eskiúehir ABøGEM, DEKOYAP projesi ile mobilya, dekorasyon ve yapÕ
malzemelerinden oluúan 3 sektörü dÕú pazar hedeÀeri için kümelendirmeyi planlÕyor.
Eskiúehir ABøGEM Genel Müdürü ølker Sökmen, dünyada yeni açÕlmÕú pazarlara farklÕ
sektörlerin ürünlerini tek bir elden verece÷i bir modelle baúarÕnÕn yakalanaca÷ÕnÕ belirtti.

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanà Nihat Ergün, bakanlàkta
düzenlediØi basàn toplantàsàyla,
BaĀbakan Recep Tayyip ErdoØan’àn
baĀkanlàØànda gerçekleĀtirilen Bilim ve
Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarànà
açàkladà.
Son iki BTYK toplantàsànda çok
önemli kararlar alàndàØànà ifade eden

Ergün, alànan kararlaràn özellikle eØitim
sistemi üzerinde önemli etkileri olacaØànà dile getirdi.Bakan Ergün, bir önceki
toplantàda giriĀimcilik ve yenilikçilik
endeksine göre üniversiteleri sàralama
kararà aldàklarànà hatàrlatarak, ‘’Bu sàralama aĀaØà yukarà tamamlandà. ßnĀallah
eylül ayà sonuna doØru Türkiye’deki bütün üniversiteleri, hangi üniversite daha

yenilikçi hangi üniversite daha giriĀimci diye sàralayacaØàz’’ dedi.
Ergün, bilim merkezlerinin kuruluĀ
kararànà daha önceki toplantàda aldàklarànà belirterek, toplantàda bilim merkezlerinin kurulmasà için TÜBßTAK
bünyesinde 1 milyar lira bütçe ayràlma
kararà alàndàØànà bildirdi.
‘’81 vilayette bilim merkezleri kurmayà hedeņiyoruz’’ diyen Ergün, Āu
anda 6-7 büyükĀehirde bu merkezlerin
kurulmasàna iliĀkin protokol imzalandàØànà kaydetti. Ergün, 2013 sonuna
kadar biri Konya’da diØeri Kocaeli’de
olmak üzere iki büyük bilim merkezinin faaliyete baĀlayacaØànà ifade etti.
Bin kiĀiye düĀen araĀtàrmacà sayàsànàn
ABD’de 5, Kore’de 5,4, Almanya’da 4
olduØunu belirten Bakan Ergün, ‘’Bizde
0,9. 1 diyelim hadi. AraĀtàrmacà sayàsànà
mutlaka artàrmamàz icap ediyor’’ diye
konuĀtu.
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Ege
Bölgesi’nin
øhracatÕ
øthalatÕnÕ
Geçti
Ege Bölgesi’nin ihracatÕ,
2.5 yÕl aradan sonra
ithalat rakamlarÕnÕ geçti.
Türkiye østatistik Kurumu
(TÜøK) verilerine göre,
2012 yÕlÕ Ocak – Temmuz
döneminde Ege Bölgesi, 10
milyar 732 milyon dolarlÕk
ithalata karúÕlÕk, 12 milyar
37 milyon dolarlÕk ihracat
gerçekleútirdi.

E

ge Bölgesi’nin ihracatà, 2.5 yàl aradan sonra ithalat rakamlarànà geçti.
Türkiye ßstatistik Kurumu (TÜßK)
verilerine göre, 2012 yàlà Ocak – Temmuz
döneminde Ege Bölgesi, 10 milyar 732
milyon dolarlàk ithalata karĀàlàk, 12 milyar
37 milyon dolarlàk ihracat gerçekleĀtirdi.
Ege ßhracatçàlar BirliØi’nden (EßB) yapàlan
yazàlà açàklamaya göre, 2012 yàlànàn Ocak
– Temmuz döneminde Türkiye, 87.2 milyar dolarlàk ihracata imza atarken, aynà dönemde 137.9 milyar dolarlàk ithalat yaptà.
Türkiye’nin ihracatànàn ithalatànà karĀàlama
oranà yüzde 63’te kalàrken, Ege Bölgesi’nin
ihracatànàn ithalatà karĀàlama oranà yüzde
112 seviyesine ulaĀtà. Ege Bölgesi en son
2009 yàlà sonunda dàĀ ticaret fazlasà vermiĀti. EßB’nin ihracatà, 2.5 yàl aradan sonra
ithalat rakamlarànà geçti. Türkiye ßstatistik
Kurumu (TÜßK) verilerine göre, 2012 yàlà
Ocak – Temmuz döneminde Ege Bölgesi,
10 milyar 732 milyon dolarlàk ithalata karĀàlàk, 12 milyar 37 milyon dolarlàk ihracat
gerçekleĀtirdi.

ßzmir 9 yàl sonra dàĀ ticaret
fazlasà verdi
Ege Bölgesi açàsàndan bir diØer sevindirici
geliĀme ise, ßzmir’in en fazla ihracat yapan
iller sàralamasànda ßstanbul ve Kocaeli’den
sonra Bursa’yà geçerek üçüncü sàraya yükselmesi oldu. ßzmir, 2012 yàlànàn Ocak –
Temmuz döneminde 6 milyar 987 milyon
dolar ihracat rakamàna ulaĀàrken, ithalatà 6
milyar 294 milyon dolarda kaldà. ßzmir’in
ihracatà en son 2003 yàlànda ithalat rakamlarànà geçmiĀti.
Ege Bölgesi’nin ßzmir’den sonra en fazla ihracat yapan ili Manisa oldu. Manisa,
2012 yàlànàn ilk 7 ayàk diliminde 2 milyar
394 milyon dolarlàk dàĀsatàma imza atarken, aynà zaman diliminde 2 milyar 358
milyon dolarlàk ithalat yaptà. Manisa’yà 1
milyar 469 milyon dolarlàk ihracat rakamàyla Denizli izledi. Denizli’nin ithalat
rakamà ise 1 milyar 324 milyon dolar oldu.
Ege Bölgesi illerinden Aydàn, 2012 yàlànàn
Ocak – Temmuz zaman aralàØànda, 413
milyon 797 bin dolarlàk dàĀ satàm yaparken,
177 milyon 100 bin dolarlàk ithalat gerçekleĀtirdi. Aydàn’àn ihracatànàn ithalatànà karĀàlama oranà yüzde 233’e ulaĀtà.
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Süper TeĀvikli ßki Yeni
Endüstri Bölgesi Açàlàyor
Konya KarapÕnar ve Zonguldak Filyos’ta iki adet özel
endüstri bölgesi kurulmasÕnÕ öngören ve Bilim Sanayi ve
Teknoloji BakanlÕ÷Õ tarafÕndan bir süre önce BaúbakanlÕ÷a
sunulan projeye Bakanlar Kurulu onayÕ da geldi. Projeler
tamamlandÕ÷Õnda KarapÕnar’da 8.5 milyar Euro, ZonguldakFilyos’taise10.5milyardolarlÕkyatÕrÕmyapÕlmasÕbekleniyor.

E

ndüstri bölgesinin altyapà ve kamulaĀtàrma harcamalarànà Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlàØà yapacak. Endüstri bölgelerinde yapàlacak yatàràmlar için yeni teĀvik
unsurlarà daha sonra yayàmlanarak Bakanlar
Kurulu Kararà ile netleĀecek. Bilim Sanayi ve
Teknoloji BakanlàØà, projelerde ÇED
dahil bütün ruhsatlaràn üç ay gibi kàsa
sürede alànmasànà
öngörüyor.
Filyos Endüstri
Bölgesi, Filyos Serbest
Bölgesi’nin
1’inci kàsmà olan
733 hektarlàk alanàn
400 hektarlàk bölümünde sanayi alanà
olarak planlanacak. Özellikle Filyos Limanà
Projesi’nin tamamlanmasànàn ardàndan deniz
ulaĀàmànda avantajlà konuma gelecek bölgede, özellikle; demir-çelik, çimento, tersane ve
enerji santralleri gibi konularda 10.5 milyar dolarlàk yatàràm gelmesi bekleniyor.
Konya Karapànar’da kurulacak Enerji ßhtisas
Endüstri Bölgesi’nde güneĀ enerjisinden elektrik üretecek yatàràmlaràn ön plana çàkmasà bekleniyor. Bölgede ayràca doØalgaz çevrim santrallerinin kurulmasà da düĀünülüyor.
Ceyhan 5 yàldàr faaliyete geçmedi
Adana’nàn Ceyhan ilçesini Rotterdam gibi

enerji merkezi haline getirmesi öngörüsüyle
Bakanlar Kurulu Kararà ile 2007 yàlànda Enerji
ßhtisas Endüstri Bölgesi olarak ilan edilen Adana-Ceyhan bölgesinde, resmi faaliyetler henüz
baĀlamadà.
“GüneĀ tarlalarà
deØerlendirilecek”
Karapànar’àn özel
enerji endüstri bölgesi ilan edilmesiyle
ilgili kararà deØerlendiren Karapànar
TSO BaĀkanà Kemal Sözen, Valilik,
Belediye, Kaymakamlàk ve ilgili bakanlàklarla yapàlan
çalàĀmalaràn sonuçlandàØànà söyledi. Konya
ve Karaman’àn Türkiye’nin en iyi güneĀ alan
bölgesi olduØunu belirten Sözen, taràm arazisi
olarak deØerlendirilemeyen verimsiz kàraç araziler üzerinde kurulacak bölgenin, Karapànar
ve Konya baĀta olmak üzere Türkiye’ye büyük
katkà saØlayacaØànà bildirdi. YurtdàĀàndan gelen
uzmanlaràn yaptàklarà incelemede güneĀ tarlalarà yönünden deØerlendirilme konusunda görüĀ
birliØi oluĀturulduØunu söyleyen Mustafa Sözen, bu alanàn tam karĀàsànda Emirgazi yolunda
da Karapànar OSB kurulacaØà bilgisini verdi.
Sözen proje tamamlandàØànda Türkiye’nin
enerji açàØànàn karĀàlanmasàna da büyük katkà
saØlayacaØànà dile getirdi.

S

Dünya ülkeleri arasÜnda milli gelirde 68. sÜradayÜz. Biz orta gelir gurubuna on bin dolarlÜk
eíiðini aíarak 2004’te girdik. ìimdi bir üst
sÜnÜfa geçmeye engel tuzaklar konuíuluyor.
Tuzaklar avÜ yakalamak için kurulur. BazÜ
kavramlarÜn çeliíkili çaðrÜíÜmlarÜ insanÜn aklÜnÜ
karÜítÜrÜyor. Ne oldu da 2004’te zenginleíerek
atladÜðÜmÜz eíik bize íimdi tuzak oldu? Hamle
ve atÜlÜm yapma, geliíme arzusu bu denli mi
baíÜmÜzÜ döndürdü?
Dönüíümün varlÜðÜnÜ inkâr edeyiz. Bir dönüíüm var. Somut göstergelerin yanÜnda
en önemli dönüíüm zihniyette ortaya çÜkan
dönüíüm. Bir kere büyüme arzusuna kapÜlÜp
hÜrs yapÜnca daha iyisini arzu etmek doðal.
ñnsan doðasÜnda ve hatta giriíimin doðasÜnda
var olan bir duygu. KazanmanÜn dayanÜlmaz
cazibesi belki de…
Türkiye’nin dünyada konuíulan çok yönü
var. Ekonomisinde yaíanan istikrarÜn bu konuíulanlara etkisi büyük. Dünya ekonomi ve
siyaset gündemi içerisinde yer alan çok önemli
bir ülke Türkiye. Gelelim tuzaða... Neden orta
gelir ülkesi olmak tuzakta kalma anlamÜ içeriyor? Tuzak diye adlandÜrÜlan aslÜnda bu sevi-

cuneytorkmez@tosyov.org.tr

on dönemin önemli tartÜímasÜ orta gelir
tuzaðÜ kavramÜ. KavramÜn mimarÜ Dünya BankasÜ… Ülkeler düíük, alt orta,
üst orta ve yüksek gelirliler olarak sÜnÜflara
ayrÜlÜyor. Kiíi baíÜ gelire bakÜnca herkes yerini
buluyor. YÜllÜk 13.464 dolarlÜk kiíi baíÜ milli
gelirle biz orta gelir gurubu ülkeleri arasÜndayÜz. Yüksek gelir gurubu ile aramÜzdaki eíik 25
bin dolar eíiði.

Türkiye 12. Enerji Kongresi
KasÕm AyÕnda
Kongrenin ana temasÕnÕ ‘Türkiye’nin Artan Enerji
øhtiyacÕnda Seçenekler ve YatÕrÕmlar’ oluúturacak.
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli
Komitesi tarafàndan üç yàlda bir düzenlenen geleneksel Türkiye Enerji
Kongrelerinin 12.’si 14-16 Kasàm
2012 tarihleri arasànda Ankara’da
yapàlacak. Kongrenin ana temasànà ‘Türkiye’nin Artan Enerji ßhtiyacànda Seçenekler ve Yatàràmlar’
oluĀturacak.
Ankara’da ODTÜ Kültür ve
Kongre Merkezi’nde yapàlacak olan
Kongre’de, “Türkiye’de enerji sektörünün sorunlarà, yerli enerji kaynaklarànàn deØerlendirilmesi, hidrolik enerji santrali yatàràmlarànàn
sorunlarà, Dünya’da ve Türkiye’de
petrol ve doØal gaz piyasasànàn
deØerlendirilmesi,
yenilenebilir

Tuzak ya da Uzak

Cüneyt ÖRKMEZ

yede, yani orta gelir düzeyinde kalma süresi
ile ilgili. Bu süreyi kÜsa sürede aían ülkeler çok
az sayÜda. Biri bildiðimiz Güney Kore. 60’larda
hÜzlandÜ 70’lerde coítu ve bizimle arasÜnda
olan farkÜ kapadÜ. 90’larda ise ABD’nin kiíi
baíÜ milli gelir rakamÜnÜn yarÜsÜ oranÜnda milli
geliri yakaladÜ. Biz niye yapamadÜk? Sadece
siyasi bir sürü sebep sayabiliriz. Buna burada
girmesek çok daha iyi, insanÜn içi sÜkÜlÜyor.
Orta Gelir TuzaðÜ’nÜn iki yanÜna bakmayacaðÜz
tabii ki, bir yanÜ zaten atladÜðÜmÜz eíik, yani
düíük gelirli ülkeler tarafÜndan iígal ediliyor.
Bizim çÜkÜí yönümüz yüksek düzeyli ülkeler
sÜnÜfÜ. TuzaðÜn yÜrtÜlacak aðlarÜ o tarafta. Gözümüzü oraya diktik zaten.
Bizim açÜmÜzdan önemli soru íu ki, acaba Türkiye kendisi için oluíturduðu vizyonla 2023’te
kiíi baíÜna milli gelirde yirmi beí bin dolar seviyesini yakalayabilir mi? Orta gelir düzeyinde
fazla kalmayÜ etkileyen, bir diðer deðiíle tuzaðÜ
etkin kÜlan sebepler var. Öncelikle genelde
kabul gören yorum ekonomik büyümenin
ilk aíamalarÜnÜn hÜzlÜ ve kolay aíÜlÜyor olmasÜ.

Buna etki eden sebep genelde tarÜmdan kolay
tüketime yönelik sanayi üretimine geçiíle ekonomide hÜzlÜ bir büyümenin saðlanÜyor olmasÜ
yönünde. Bu aíamada, kÜrsaldaki ií gücü
fazlasÜ bolca kent ekonomisine akÜyor. Ucuz
ií gücü ve sermaye yatÜrÜmlarÜna dayanan
yüksek karlarla büyüme, orta gelir gurubuna
yaklaítÜkça ivme kaybediyor. ñíte bu aíamada
büyümenin kaynaðÜ sermaye yatÜrÜmlarÜna
deðil üretkenliðe dayanÜr oluyor. Üretkenliðin
arttÜrÜlmasÜ ise insan sermeyesi ile yakÜndan
iliíkili. Tabii ki bir de eðitim, Ar-ge, inovasyon
ve biliíim teknolojileri gibi alanlarÜna yapÜlan
yatÜrÜmlarla…
ìimdi orta gelir gurubundayÜz. Bu gurupta
kalmak bizi öldürmez, yolumuza burada da
devam ederiz. Ama bu düzeyde kalmaya
devam etmek geliíim psikolojimiz açÜsÜndan
belki ölümden beter, sÜkÜcÜ. Bir kere hÜza alÜían
açÜsÜndan otobanda elli km hÜzla gitmenin
sÜkÜcÜlÜðÜ gibi...
Bir sanayi atÜlÜmÜ içerisinde olduðumuzu inkâr
edemeyiz. DÜí ticarette sanayi sektörü ilk

enerjinin Dünya’da ve Türkiye’de
bugünü-yarànà, enerji verimliliØi,
Fukishima’dan sonra nükleer santrallerin geleceØi ve enerji sektörüne
etkileri, enerji ve çevre etkileĀimi
ve iklim deØiĀikliØi, enerji hukuku,
geleceØin enerji liderlerinin görüĀleri” baĀlàklarà ele alànacak.
70
bildirinin
sunulacaØà
Kongre’de ayràca “Bölgemizde
Meydana Gelen Ekonomik, Sosyal
ve Siyasi GeliĀmelerin DoØal Gaz
ve Petrol Arz GüvenliØine Etkileri”
ve “Türkiye’nin Enerji Sektöründe
Uluslararasà ßliĀkileri ve Projelerin DeØerlendirilmesi” konularà iki
ayrà panelde tartàĀàlacak.

sÜrada. 2011 yÜlÜ verilerine göre giriíim ana
faaliyetleri esas alÜndÜðÜnda ihracatÜn %59,4’ü,
ithalatÜn ise %52,9’u sanayi sektöründe faaliyet gösteren iíletmeler tarafÜndan yapÜldÜ. DÜí
ticarette hÜzÜmÜz devam ediyor. Son yedi aylÜk
verilere göre cari açÜk, geçen yÜl 50.1 milyar
dolar düzeyindeyken bu yÜl 34.4 milyar dolara
geriledi. Geçen yÜlÜn temmuzundan bu yÜlÜn
temmuzuna yÜllÜða vurduðumuz cari açÜk, 74,7
milyar dolardan 61.4 milyar dolara düítü. Bu,
ekonominin güzel yüzündeki sivilcenin ucunun patlayacaðÜna iíaret.
Tuzaktan çÜkÜíta bir diðer patlama ise eðitim
alanÜnda olmalÜ. Beíeri sermayenin o özlenen
bilim ve teknolojiye dayalÜ büyümedeki payÜ
çok büyük. ñnsana yatÜrÜmÜn esasÜ nitelikli ií
gücü yaratmak. Niteliði var etmenin yolu ise
çalÜítÜr çalÜítÜrabildiðin kadar anlayÜíÜndan çok,
yaratÜcÜlÜða, inovasyona, bilime ve teknolojiye
yatkÜn, iyi iletiíime ve demokrasi kültürüne
sahip bireylerin yetiítirilmesinden geçiyor.
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurlunun 24.
ToplantÜsÜ’nÜn ana temasÜ eðitimdi. SanÜrÜm bu
alanda YÖK, Milli Eðitim BakanlÜðÜ, TÜBñTAK
baíta olmak üzere bir çok kurumda bir farkÜndalÜk oluímuí durumda. UmarÜz sonuçlarÜ
tuzaðÜ yÜrtacak politikalar üretir.
En son CumhurbaíkanÜ Abdullah Gül’ün,
bilim ve teknolojiye daha fazla yatÜrÜm yapÜlmasÜ ile ilgili demecinde verdiði örnek çarpÜcÜ.
“Uzaya bir Türk astronot göndersek, çocuklarÜn içinde doðacak heyecanÜ düíünün…”
Düíününce akla neler gelmiyor ki.
TuzaðÜ yÜrtmak uzak olmamalÜ.
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Siz Hayal Edin, Biz Üretelim…

M

etal sac iĀleme üzerine 23
yàldàr faaliyet gösteren
Güçlü Madeni Çelik EĀya
aØàrlàklà olarak Telekom, Medikal ve
Savunma Sanayi olmak üzere bütün
sektörlere hizmet veriyor. Ülkemizdeki savunma sanayi kuruluĀlarànàn onaylà tedarikçisi
olmasà yanànda milli üretimi
geliĀtirmek amaçlà kurulan kümelenme faaliyetleri içerisinde
OSTßM Savunma ve Havacàlàk
Kümelenmesi ile Anadolu Raylà Sistemler Kümelenmesinin de
üyesi olan Ņrma, ilgili sektörlerin metal kutu ve parçalarànàn
tasaràm ve üretimini yapàyor. Firma
bünyesinde bulunan CNC Punch, CNC
Lazer, CNC Abkant Presler, CNC 4 Eksen Dik ßĀleme Merkezi, Kaynak ßĀleri
ve Statik Toz Boyama tesisi ile sektöründe öncü durumda. ISO 9001-2008
Kalite Yönetim sistemine sahip olan
Güçlü Madeni Çelik EĀya, günümüz ihtiyaçlarà doØrultusunda ürün izlenebilirnàn daha
liØi ve kurumsal hafàzanàn
si
kalàcà
saØlanabilmesi
için Kurumsal Kaynak
Yönetimi (ERP) sistemini de bünyesine katmak için çalàĀmalarànà
sürdürmekte.
ÿirket politikasà ola-n
rak yatàràmlarànà çaØàn
k
gerektirdiØi teknolojik
k
geliĀimi takip ederek
yapmanàn yanà sàra ka-liteli insan gücüne dee
n
yatàràm yapmaya özen
gösteren Ņrma, günü-müzdeki
üretimlerdee
E
olmazsa olmaz AR-GE
faaliyetlerine
verdiØii
önem
doØrultusundaa

bünyesinde 4’ü Makine Mühendisi olmak üzere 6 kiĀilik
bir AR-GE birimine
sahip.
Firmanàn çalàĀmalaràyla ilgili olarak
görüĀtüØümüz ßĀletme Müdürü Cengiz
Kurt Güçlü Madeni
Çelik EĀya olarak
yaptàklarà çalàĀmalarda kalite faktörünü sektör ve Ņrma
ayràmà
yapmadan
bütün müĀterilerine
uygulayarak müĀteri
memnuniyetini ön
planda tuttuklarànà
belirtti.
Firmada
toplam
55 kiĀinin istihdam edilmekte olduØunu söyleyen Kurt, yeni yapàlan makine
yatàràmlarànda zaman zaman kaliŅye
eleman sàkàntàsà çekmekle birlikte kendi bünyelerindeki çalàĀanlarà kariyer
planlamasà doØrultusunda teknolojik
yatàràmlarda da deØerlendirmeye özen
gösterdiklerini söyledi.
Kurt sektördeki rekabet koĀullarà hakkànda da Āunlarà söyledi: “Teknolojik
geliĀim paralelinde üretilen
CNC
üretim
makinelerinin
yaygànlaĀmasà
neticesinde,
el
iĀçiliØi sanatà ile
yapàlan üretimlerin artàk kalmadàØà günümüzde
rekabetin
çok
acàmasàz olduØunu ve rakiplerinize karĀà farkàndalàklarànàz olmadàØà takdirde iĀ yaĀamànà
devam ettirmenin çok zorlaĀtàØànà düĀünüyorum.”
Son yàllarda ihracat çalàĀmalaràna
daha fazla önem verdiklerini, Avrupa
ve OrtadoØu pazarlarà ile ihracat çalàĀmalarà bulunduØunu söyleyen Kurt;
“Global ekonomik yapà içerisinde olduØumuz çaØàmàzda aynà
anda hem yurt içi hem
de yurt dàĀà pazarlarla ilgilenm
lenmenin
avantajlà olduØunu
düĀün
düĀünüyorum.
Firmamàz ürünlerind tek tip kalite kavramà
lerinde
olmas
olmasàndan
dolayà, bazà rakip
rma
Ņrmalaràn
özellikle yurt dàĀà
pazar
pazarlara
girmedeki yaĀadàØà
zorlu
zorluklarà
Ņrmamàz yaĀamamakta
maktadàr.
Bundan dolayà her
iki p
pazara da hizmet vermek
bizim için avantaj teĀkil etmekte
mektedir”
diye konuĀtu.
Kurt Ņrmanàn hedeņerini ise
Āöyle özeledi: “Firma politikasà olar
olarak hedeŅmiz yurt içinde
olduØ
olduØu kadar yurt dàĀànda da
sektör
sektöründe adànà duyurabilecek
çalàĀm
çalàĀmalara
imza atarak, maki-

ne parkàna ve insan gücüne yatàràm yapmaya devam ederek ülke ekonomisine
olumlu katkàda bulunmak ve ülkemizde
yapàlamayanlaràn “Siz hayal edin biz
üretelim” sloganà ile üretimini gerçekleĀtirmek.”
“Özellikle son zamanlarda OSTßM
OSB bölgesinin ülkemizin diØer OSB
bölgelerine nazaran ülke sanayisinin
ve milli üretimlerin pozitif yönde ilerlemesi için daha aktif faaliyetlerde bulunduØu göze çarpmaktadàr” diyen Kurt
Āunlarà söyledi: “Bu faaliyetler içerisinde özellikle sektörel Ņrmalaràn bir
araya getirilmesi amacà ile yürütülen

sefikcaliskan@hotmail.com

Küresel pazarda
hak etti÷i yeri alan,
rekabetçi, yenilikçi,
teknoloji ile paralel
büyüyen, sektöründe
lider firmalardan
biri olmak için
durmaksÕzÕn çalÕúan
ve metal sac iúleme
üzerine 23 yÕldÕr
faaliyet gösteren
Güçlü Madeni Çelik
Eúya a÷ÕrlÕklÕ olarak
Telekom, Medikal
ve Savunma Sanayi
olmak üzere bütün
sektörlere hizmet
veriyor.

kümelenme faaliyetlerinin çok yararlà
olduØunu ve bu çalàĀmalaràn diØer bölgeler içinde örnek oluĀturduØunu düĀünüyorum. OSTßM OSB yönetiminin,
mevcut ve bundan sonraki çalàĀmalarànàn neticesinde bölgemizin Türkiye’nin
çekirdek sanayi üssü haline getireceØine ve bölge içerisindeki Ņrmalaràn da
ülkemizin parlayan yàldàzlarà olacaØàna
inanàyorum. Bu çalàĀmalara karĀàlàksàz
katkàda bulunan ve önderlik eden özellikle BaĀkanàmàz Sayàn Orhan Aydàn ve
ekibine yapmàĀ olduklarà çalàĀmalardan
dolayà Ņrmamàz adàna teĀekkür ediyorum.”

Yeni Köyde Eski Adet:
Bayilik Sistemi

ÿeŅk ÇALIÿKAN

Ü

lkemiz ticari hayatÜnÜn kanayan yaralarÜndan biri de bayilik sistemdir. Bayilik,
bir mal ya da hizmetin üreticiden tüketiciye akÜíÜnÜ saðlayan pazarlama kurumuna
denir. UlaíÜm, yaygÜn reklam, iletiíim ve
hizmet noktasÜnÜn bu günkü kadar çeíitlenmediði zamanlarda bayilik üreticiler için iyi bir
pazarlama ve bayi taleplileri için iyi bir geçim
kapsÜ idi. Ancak günümüz ulaíÜm, iletiíim,
reklam alanlarda geliímelerle anlamÜnÜ yitirdi. Fakat sanki tüm bu geliímeler olmamÜí
gibi büyük üretici firmalarÜn hala bayilik aðÜ
kurmaya çalÜímalarÜ ve bu aðÜ kurarken de
teknolojide, iletiíimde ve hukukta hiç geliíme olmamÜí gibi eski kurallarla çalÜímalarÜ
anlaíÜlÜr gibi deðil. Yeni köyde eski adetle ií
yapmak tek taraflÜ sömürüden ve istismardan
baíka bir íey deðildir. Büyük üreticiler, orta
sÜnÜfÜn ií arayan çaresiz insanlarÜnÜ istismar
etmekten vazgeçmeliler.

Ülkemizde bayilik íöyle çalÜíÜyor. Örneðin
beyaz eíyada... Bayi olacak kiíi önce bir yer
kiralÜyor. Sonra da bir beyaz eíya üreticisi ile
anlaíÜyor. Belirli bir malÜ satsa da satmasa
da alma sözü veriyor. Bunun için ya ipotek
veriyor ya da teminat mektubu. Yerin kirasÜ,
çalÜían adamlarÜn maaíÜ, banka teminat mektubu komisyonlarÜnÜ bayi ödeyecek. Bu arada
aldÜðÜ risk karíÜlÜðÜ da kendisine de bir íey
kalacak. Bu sistem, bayilik yapanlarÜn tamamÜnÜ kanser hastasÜ yaptÜ. Ülkemizde oligopol
piyasalarÜ temsil eden üretici firmalar (beyaz
eíya, lastik, kombi, boya, iníaat malzemeleri,
ilaç) bayilik sitemi ile sömürü düzeni kurmuí
durumdalar. Bütün riski bayide olmak üzere
pazarlama stratejisi oluímuí durumda. Bunun
sonucunda bayilere orta sÜnÜf bir bürokratÜn
aldÜðÜndan daha az aylÜk kazanç kalÜrken
risk tamamen bayiler üzerinde kalmakta. Bu
sömürü düzeni deðiímeli.
Düzen nasÜl deðiímeli? Bayilikte konsinye
sisteme geçmeli. Daha çok oligopol karakterinde olan bayilik veren üreticiler, bayilere
mallarÜnÜ satmamalÜdÜr. Bayiler onlar adÜna
mal satmalÜdÜr. SatÜlmayan mallar bayilerin
deðil, üreticilerin sorumluluðunda olmalÜdÜr.
Çünkü bayilik sitemi ile satÜlan mallarÜn tamamÜ ulusal pazarlama sistemi ile satÜlmakta
ve makroekonomideki geliímelerle doðrudan
iliíkili durumdadÜr. Ülkede büyüme düíerken
otomobil ya da beyaz eíya satmak bayilerin
altÜndan kalkacaðÜ bir yük deðildir. Bu günkü

ödemeler sitemi ile de konsinye mallarÜn paralarÜ otomatik üretici íirketlerin hesaplarÜna
geçebilir. Tekel ya da oligopol karaktere sahip
üretici firmalar bayilerini sömüreceklerine
onlarÜ desteklemeli ve güçlendirmelidir.
Giriíimci potansiyelinin en yoðun olduðu
bayiler ve bayi olma potansiyeli taíÜyanlarÜn
tekel ya da oligopol yapÜya sahip üreticilerce
finansal olarak cendereye alÜnmasÜ ve sömürülmesi, ülkemizin kanayan bir yarasÜdÜr.
Bayilikteki bu sömürü düzeni ülkemizde rekabetin ve kalkÜnmanÜn önündeki en büyük engellerden biridir. Yeni marka, yeni giriíimlerin
önünü hem maddi hem de finansal olarak
tÜkayan oligopol üreticiler, karlarÜnÜ maksimize
ederken giriíimcilerin ve tüketicilerin de zor
yaíam koíullarÜnÜ maksimize ettiklerinin farkÜnda olmamalarÜ mümkün deðil.
Bayilik sitemi iç üreticilerde böyle çalÜítÜðÜ
gibi dÜí üreticilikte de bu íekilde çalÜímaktadÜr. YÜllarca yabancÜ markalarÜn daðÜtÜcÜlÜðÜnÜ
yapan íirketlerimiz ülkeye bir katma deðer
bÜrakmadÜklarÜ gibi, kazandÜklarÜ parayÜ da
yurt dÜíÜnda tutmaktan hiç utanmazlar. AyrÜca
bayiliðini yaptÜklarÜ ürünleri ucundan bucaðÜndan yerlileítirmeye de düíünmezler.
Ülkelerin kalkÜnmÜílÜðÜn fakir fukara kobiler belirlemez. Ülkelerin kalkÜnmÜílÜðÜnÜ o
ülkenin zenginleri belirler. Elin zengini yaptÜðÜ
üretimle ihracatla dünyanÜn dört bir yanÜndan
ülkesine kaynak aktarÜrken, bizim zenginimiz
kendi ülkesinden bayilik sitemi ile dünyanÜn
dört bir yanÜna kaynak gönderir. Elin zengini
dünyaya sattÜðÜ mallarla zenginliðini devam
ettirirken, bizim zenginimiz ranta dayalÜ garip
guraba ve kobileri soyan projelerle zenginliðini devam ettirir. Buradan kazandÜðÜnÜ da yurt
dÜíÜna aktarÜr. Bütün bunlarÜn gerisinde de
ülkede 1950’den bu yana hakim olan maliye
politikasÜ vardÜr. Bunun sonucu da cari açÜk
Demokles’in kÜlÜcÜ gibi tepemizde sürekli sallanÜr. Garip guraba ve kobilerin iktidarÜ olmak,
ancak maliye zihniyetinde yapÜlacak deðiíimle
olur. Gerisi laf olsun torba dolsundan öteye
geçmez. 1950’den bu yana da geçmedi zaten.
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Türkiye’nin Enerji VerimliliØi Yazàlàmà Hazàr
Avrupa Komisyonunun “Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve ProgramÕ” kapsamÕnda
yayÕnlanan “Eko-Yenilik Pilot Projeler ve Piyasa øhtiyaçlarÕna Cevap Veren Projeler” ça÷rÕsÕ
kapsamÕnda 2008 yÕlÕnda sunulan “EKO-ENDÜSTRøYEL PARKLAR ÇEVRE DESTEK SøSTEMø
(EPESUS)” tamamlandÕ.

A

vrupa BirliØi’nin 20072013 yàllarà arasànda KOBß’lere yönelik düzenlediØi programa AB tarafàndan 32
ülkeden gönderilen tekliŅn arasàndan seçilen, Türkiye’nin ilk Ekoßnovasyon Projesi ‘Eko-Endüstriyel Parklar Çevre Destek Sistemi’
(EPESUS) projesi tamamlandà.
Küçük ve Orta Büyüklükte ßĀletmelerin (KOBß) malzeme ve enerji
verimliliØi yönetimini güçlendirmek, EPESUS Yazàlàmà aracàlàØày-

T

acortu@hotmail.com

Abdullah ÇÖRTÜ

la sanayiciye kàlavuzlar ve uygun
teknikler sunmak, Eko-Endüstriyel
Park (EEP) geliĀtirmek amacàyla,
EEP’ler arasànda simbiyotik iliĀkileri kullanarak malzeme ve enerji
tasarrufu saØlayacak “Karar Destek
Sistemi” (KDS) kurmak, kurulmuĀ
ya da kurulacak EEP’leri olan sanayi bölgelerini malzeme ve enerji
stratejileri hakkànda yönlendirmek
amacàyla 2008 yàlànda Avrupa
Komisyonu’na sunulan EPESUS
ile Türkiye ilk kez bu tür bir AB fonundan yararlanmàĀ oldu.

Irak’a ùhracat

ürkiye 2012 yÜlÜ ikinci döneminde
geçen yÜla göre %2,9 büyüme
kaydetti. 2011 yÜlÜnda %10 civarÜnda olan ikinci çeyrek büyümesiyle
karíÜlaítÜrÜldÜðÜnda büyümede sÜkÜntÜ
açÜkça görülmektedir. Büyümenin önceki yÜllara göre düíük kalmasÜnÜn en
önemli nedeni iç talepteki ciddi düíüí
oldu. ñç talepteki düíüíün nedenlerine
hiç girmeden Türkiye’nin ihracat sayesinde küçülmediðini vurgulamak istiyorum. Eðer ihracatÜn katkÜsÜ olmasaydÜ
Türkiye 2012 yÜlÜnÜn ikinci yarÜsÜnda
%2 civarÜnda küçülecekti. SÜcak para
politikasÜ ve borçluluk oranlarÜndaki
yükseklik dikkate alÜndÜðÜnda bu tablonun belli bir süre devam edeceði anlaíÜlÜyor. Yani ihracat büyümenin lokomotifi olmaya devam edecek gibi…
Hele söylentiler gerçekleíir de bütçe
açÜðÜnÜ kapatmak için vergi artÜíÜna
gidilirse iç piyasadaki daralmanÜn etkisi
daha da hissedilir hale gelecektir. Son
dönemde çevremizde ödeme güçlüðü
çeken íirketlerin sayÜsÜndaki artÜí bu
tablonun reel sektöre yansÜmasÜndan
kaynaklanmaktadÜr. PiyasalarÜn daralmasÜndan dolayÜ sÜkÜntÜ içinde olan
íirketlere bir de ilave vergi yükü geldiði
takdirde piyasanÜn halini tahmin edemiyorum. Durgunluðun hakim olduðu
böyle bir konjonktürde karar vericilere
ilave vergi getirmek gibi zararlÜ düíünceleri akÜllarÜndan dahi geçirmemelerini
tavsiye ediyorum. Eðer vergilerde bir
artÜí olursa kendi ayaðÜmÜza kuríun
sÜkmak tam da bu olsa gerek diye düíünüyorum.

talep daralmasÜ var. AB üyesi 27 ülkeye yaptÜðÜmÜz ihracatÜn toplam ihracat
içindeki payÜ 2011 yÜlÜnda %47 düzeyinde iken bu oran aylÜk bazda sürekli
düíerek %34’lere kadar gerilemiítir.
ñhracatÜmÜzÜ istikrarlÜ olarak en çok
artÜrdÜðÜmÜz ülke ise Irak’tÜr. Irak’a
ihracatÜmÜz son on iki ay itibariyle 10
milyar dolara ulaímÜítÜr. Geleneksel
olarak ihracatta hep en üst sÜrada olan
Almanya’ya son on iki ay ihracat toplamÜmÜz 13,5 miyar dolardÜr. Irak pazarÜnÜn sahip olduðu yüksek potansiyel ve
Türkiye’ye yakÜnlÜðÜ dikkate alÜndÜðÜnda
Türkiye için taíÜdÜðÜ önem açÜktÜr.
Türkiye Irak’a demir çelik baíta olmak
üzere her türlü ürünü satabilmektedir.
Mesela ñran pazarÜnda son aylarda
görülen deðerli maden (altÜn) satÜíÜ gibi
tek bir alanda ihracat yapÜlmamaktadÜr.
Irak’Ün ithalatÜnda da en büyük payÜ
Türkiye almaktadÜr. Bugün itibariyle
Irak’a ihracatÜmÜzda bir problem görülmemektedir. Irak’Ün toplam ithalatÜ
içinde Türkiye’nin payÜ %40’lara ulaímÜítÜr. Sadece karíÜlaítÜrma açÜsÜndan
ikinci Çin’in payÜnÜn %18, üçüncü
ABD’nin payÜnÜn %8 civarÜnda olduðunu ve Çin’in Irak’a ihracat trendinde
ciddi bir artÜí olduðunu belirtmek gerekir.

Özetle zaten daralan iç talebi vergi artÜíÜyla daha da daraltmak bir ayaðÜmÜza
kuríun sÜkmaksa íayet, Irak’a ihracatÜYaíadÜðÜmÜz konjonktürde ikinci
mÜzÜ olumsuz etkileyecek geliímeler de
kritik husus ekonomimizde büyümeyi
saðlayan ihracatla ilgilidir. Avrupa Birli- ikinci ayaðÜmÜza kuríun sÜkmaktÜr diye
ðindeki sÜkÜntÜdan dolayÜ AB pazarÜnda düíünüyorum.

toplantàsà kapsamànda; Bilim,
Sanayi ve Teknoloji BakanlàØà
temsilcileri tarafàndan Rekabet
Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve
Tekstil, dökümcülük, büyük yakma tesisleri, bina ve polimer sektörlerinin ele alàndàØà EPESUS projesinde, üretim verimliliØini artàracak
enerji ve atàk yönetim bilgi sistemi
geliĀtirilmesinin hedeņendiØini belirten yetkililer, proje ile ‘eko-endüstriyel park’laràn (EEP) kurulmasànàn teĀvik edildiØini ifade ettiler.
EPESUS Final Toplantàsà, kamu
ve özel kuruluĀlardan ilgili kiĀilerin
ve uzmanlaràn katàlàmlaràyla Bilim,
Sanayi ve Teknoloji BakanlàØà’nàn
desteØi ile gerçekleĀtirildi. Final

Programà hakkànda tanàtàcà bilgi verildi. Proje ortaØà olan ASO 1.
OSB tarafàndan EPESUS projesinin
sanayi tesislerinde uygulanmasàna
iliĀkin saha çalàĀmalarà hakkànda
sunum yapàldà.
EPESUS Yazàlàmànàn tanàtàmànàn
gerçekleĀtirildiØi toplantàda Proje
koordinatörü olan EKODENGE tarafàndan EPESUS projesinin amacàna, yönetimine ve ilk sonuçlaràna
yönelik bilgiler sunuldu.
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Ankara Yerlileíiyor
Ankara Büyükúehir Belediyesi øhtiyaçlarÕnÕ Ankara PazarÕna AçtÕ

A

nkara BüyükĀehir Belediyesi’nin
ihtiyaçlarànàn
yerli üreticilerden karĀàlanmasà amacàyla kurulan Proje Ofisi; yeni proje teklifleri için 30 Eylül
2012 tarihine kadar süre verdi.
OSTßM OSB Yönetim Kurulu
BaĀkanà Orhan Aydàn’àn koordinatörlüØünde yürütülen “Yenilikçi
Proje Pazarà” etkinliØine Üniversite, sanayi, teknokentler, kamu kurum ve kuruluĀlarà, giriĀimciler,
firmalar, akademisyen, çalàĀan,
öØrenci vb. toplumun her kesiminden kiĀi ve kurumlar katàlabiliyor.
Ankara
BüyükĀehir
Belediyesi’nin
ihmevcut
tiyaçlarànà
karĀàlayabilecek, halihazàrda kullanàmda olan
tek-

nolojileri geliĀtirebilecek veya ileride ihtiyaç duyulabileceØi öngörülen
konularda çözüm önerileri geliĀtirecek olan herkesin fikri ve projesi
toplanàyor. Bu fikirlerin, tamamàyla
yeni bir teknolojik uygulama ve sistem, var olan bir teknolojinin veya
siste-

min yeni bir alanda uygulamasà, var
olan bir teknoloji veya sistemin verimliliØinin
arttàràlmasà
üzerine
bir

çözüm önermesi bekleniyor.
BaĀvuruda bulunan projelerin deØerlendirilmesinde; projelerin
teknolojik
ve Ar-Ge aĀamate
sànà tamamlamàĀ olmasà,
projenin teknik yapàlabilirliØinin somut hale
gelmiĀ olmasà, özgün ve
yenilikçi niteliklerde sahip olmasà, projenin ticari baĀarà potansiyeline
sahip olmasà, projenin
ana Ņkrini vurgulayarak
amacànà ve saØlayacaØà
katkàlarà özetleyen bir
biçimle sunulmasàna
dikkat ediliyor.
Proje
deØerlendirme kurunda ASO
Genel Sekreteri Yavuz Cabbar, OSTßM
Vakfà Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr.
Sedat ÇelikdoØan ve
Ankara
BüyükĀehir
Belediyesi’nden Ufuk
Güvendiren yer alacak.
Proje pazaràna baĀvuran
Ņkirlerden uygulanabilirlik,
ticarileĀtirilebilirlik gibi açàlardan deØerlendirilerek, Ankara
BüyükĀehir Belediyesine çözüm olarak sunulacak, taraņaràn iĀbirliØi için
gerekli altyapà ve koordig
nasyon saØlanacak.
na
Proje baĀvurularà,1 – 30 EyPro
tarihleri arasànda; www.oslül tar
tim.org.tr web adresinde yer alan
tim.org.t
ABB Proje Pazarà BaĀvuru Formunun
doldurulmasà kanalàyla gerçekleĀtiridoldurulma
lecek.

PlanlamasŦ
Devam Eden
Projeler
YeƔil UlaƔŦm Konusunda Proje
Çamur Kurutma Sistemleri ile 7lgili Proje
GeliƔƟrilmesi
Yerli Ankara MetroAracŦ Proje YazŦlmasŦ ve
GeliƔƟrilmesi
AkŦllŦ behirler Proje ÇalŦƔmasŦ
Yol YŦkama AracŦ (New Jersey)
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Ankara Metro Ve Ankaray Yedek ParçalarÜ
Yerlileítirmesinde ñlk AdÜm AtÜldÜ

11

ÜRÜN YERL7LEbT7RME SERG7S7 MALZEME
L7STES7 KAUÇUK/POL7MER BAZLI
MALZEME

1

KÖRÜK Üstü tabla LasƟŒi

2

Kaplin

3

Körük LasƟŒi

4

KapŦ Kanat LasƟŒi

5

FlanƔ LasƟŒi

6

Kurutucu o-Ring

7

O- ring Conta

8

FlanƔ ContasŦ

9

FlanƔ Blok arasŦ ContasŦ

10 Motor YataŒŦ Klape ContasŦ
11 Blok contasŦ
12 Conta
13 Fren Silindiri contasŦ
14 Kompresör BloŒu conta
15 Mühür
16 V-Halka
17 Kauçuk Körük

A

nkara BüyükĀehir Belediyesi METRO ve
ANKARAY
Yedek
Parçalarà YerlileĀtirme sergisine
katàlan toplam 76 Ņrma ilgilendikleri ürün ve yedek parçalarànàn neler olduØunun kaydà tutuldu.
Yerli Ņrmalar genelde DiĀli Kutusu, TalaĀlà imalat, Kauçuk malzemeler, Lazer ile alakalà metal
malzemeler, Basànçlà hava kompresör parçalarà, Torna, dik iĀleme
ve frezelik malzemeler, Yaylà
parçalar, Kapà, Kapà otomatiØi
, Elektronik Kart ve Sistemler,

YürüyüĀ Grubu,
Hidrolik
Sistemler, Serbest Tekerlek
, Dingil-Aks,
KoĀum takàmà
- kuplör, Vidalà
tip kompresör,
Klima sistemi
v.b. ürünlerle ilgilendiler.
Ankara BüyükĀehir Belediyesi Yetkililerinin verdikleri bilgilere göre Ürün YerlileĀtirme
Projesinde son 5 yàl içerisinde
80 kalem malzemede yapàlan tasarrufun 5.700.000 (BeĀmilyon

18 LasƟk rulman
19 KazŦyŦcŦ
20 Enerji RayŦ Koruma KapaŒŦ
21 AralayŦcŦ
22 KapŦ Piston Arka o-Ring
23 KapŦ Piston O-Ring

yediyüzbin-TL) olduØu belirtildi.
Ankara BüyükĀehir Belediyesi EGO Genel MüdürlüØü Raylà Sistemler Dairesi BaĀkanlàØà
Türkiye’de önümüzdeki 5 yàllàk
süreçte 2500 adet tren ihtiyacà ile
8-10 Milyar $ làk bir yatàràm öngörüldüØünün altànà çiziyor.

ÜRÜN YERL7LEbT7RME SERG7S7 MALZEME L7STES7
ÜRÜN YERL7LEbT7RME SERG7S7 MALZEME L7STES7 MEKAN7K PARÇALAR

24 Kompresör YaŒ Keçesi

ÜRÜN YERL7LEbT7RME SERG7S7
MALZEME L7STES7 ELEKTR7K/
ELEKTRON7K PARÇALAR
1

7nvertör

2

Motor Topraklama Kablosu

3

Motor BaŒlanƨ 7zalotörü

4

Ön Tahrik Direnci

5

Kablo Direnci

1

Tahrikli aks

18

Fren silindiri YayŦ

35

Pin

6

base 7zolatörü

2

7kincil Süspansiyon

19

Kompresör Vida BloŒu

36

Ray aƔlam TaƔŦ

7

BaŒlanƨ kablosu

3

Fren diski (parçalŦ)

20

Kompresör burcu

37

3. Ray bulanŦ

4

Chevron YayŦ

21

Motor Kablo KorumasŦ

38

Kuplaj tutucusu

8

Chooper FanŦ

5

Fren BalatasŦ

22

AkŦm Kollektörü KapaŒŦ

39

Döner Çengel PlakasŦ

9

DBU FanŦ

6

AkŦm Pabucu

23

Ana Devre Kesici YayŦ

40

Jurnal Yatak

10 Motor Kömürü

7

Kumlama Depo KapaŒŦ

24

Yürüyen Merdiven TaraŒŦ

41

Tren tekerliŒi

11 Kompresör Direnci

8

HavalandŦrma KanalŦ Cer motoru

25

Yürüyen Merdiven Burcu

42

Kompresör Hava Įltresi

9

Rulman

26

Kablo Pabucu

43

10

Motor Rulman YataŒŦ

27

Mil dirseŒi

44

Teker Emniyet Pulu
Özel Paslanmaz Tekerlek
civatasŦ

11

Motor Rulman KapaŒŦ

28

Rulman

12

Motor mili Endüvi Somunu

29

Yay

13

DiƔli Kutusu Motor SaplamasŦ

30

Pin

14

Motor RulmanŦ YataŒŦ KapaŒŦ

31

Kuplaj Silindir Tutucu

15

Motor Kömürü Kutubu

32

Disk Yay

16

KapŦ Ayar bimi

33

17

Elektrik Kontak

34

ÜRÜN YERL7LEbT7RME SERG7S7
MALZEME L7STES7 KARTLAR
(ÜreƟm ve Tamir)
1

A321 Konvartör

2

A315 Güç

3

A305 Sinyal

Rulman

4

A308 sinyal

Ana Pin

5

A331 Konvartör
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Yerli Otobüs
Ankara’da Görücüye ÇÕktÕ

K

urulduØu tarihten itibaren
hàzla büyüyerek otomotiv
sektöründe önde gelen Ņrmalaràn sistem ortaØà olarak yerini alan
Bozankaya, Türkiye’nin ilk %100
yerli otobüsünü üretti.
Almanya, Amerika ve Türkiye’deki
tesislerinde dünya çapànda otobüs ve
tramvay karoseri, otobüs kapaklarà
ve üretim süreçleri için gerekli kalàp tasaràm ve imalatà ile uluslararasà standartlarda ürünler üreten Āirket
yalnàzca motorunu Man’dan aldàØà
otobüsü Anadolu Raylà UlaĀàm Sistemleri Kümesi ile Dünya Gazetesi
toplantàsànda görücüye çàkardà.
ÿu anda Man tesislerinde üretilmekte olan otobüsü önümüzdeki süreçte
Ankara Sincan’da kurulacak olan
fabrikada üreteceklerini belirten Bozankaya A.ÿ. Yönetim Kurulu BaĀkanà DoØan Bozankaya, dizel olarak
üretilen otobüsün ilerleyen süreçte
LPG’li de üretilebileceØini söyledi.
Otobüsü Çankaya Üniversitesi

Kampüsü’nde de sergilediklerini ve
öØretim görevlilerinin de görüĀlerini
aldàklarànà söyleyen Bozankaya, Āu

Ankara’nÕn Köklü
Lezzeti Ostim’de

1

970 yÕlÕndan bu yana
Baúkentliler’e verdi÷i kaliteli hizmetle,
Ankara’nÕn köklü pastanelerinden biri olan Kristal
Pastanesi yeni úubesini Ankara sanayisinin kalbi olan
OSTøM’de açtÕ. Firma
yetkililerinin yanÕ sÕra
OSTøM OSB BaúkanÕ Orhan AydÕn ve
Bölge Müdürü Adem
ArÕcÕ’nÕn da katÕldÕ÷Õ
açÕlÕúla hizmete giren
yeni úube úÕklÕ÷Õyla
göz doldurdu.

AçÕlÕúta konuúan OSTøM OSB
Bölge Müdürü Adem ArÕcÕ,
“OSTøM sanayi için de, ticaret
için de, hizmet sektörü için
de bereketli bir yerdir. Kristal
Pastanesi de OSTøM’in bereketine tat katacaktÕr” diye
konuútu.

anda da Ankara’nàn ilçelerini gezerek
otobüsün tanàtàmànà sürdürüyor.
Toplu taĀàmacàlàkta yüksek maliyet-

leri bulan Āehir içi otobüslerin yerli
üretimiyle en az %25 lik kazanàm
saØlanacaØà belirtiliyor.

UlaúÕma Yeni – Yerli
Çözüm Önerisi; Trambus

A

nkara Büyükúehir
Belediyesi – ASO ve
Ankara’nÕn OSB’leri
arasÕnda yapÕlan protokolle hayata geçen Proje O¿si
çalÕúmalarÕ kapsamÕnda,
büyükúehirlerin ulaúÕm sorununa çözüm olabilecek önemli
bir proje üzerinde çalÕúmalar
baúlatÕldÕ. Ankara’da øvedik,
OSTøM, BatÕkent ve ùaúmaz
hattÕnda hizmet vermesi plan-

lanan ve yerli olarak üretilmesi hedeÀenen “Trambus”
projesi için Ankara Büyükúehir Belediyesi ve OSTøM OSB
ortak bir çalÕúma yürütüyor.
Günlük insan tra¿÷inin çok
yo÷un oldu÷u bu bölgedeki ulaúÕm sÕkÕntÕsÕna cevap
vermesi beklenen projenin,
tamamlandÕktan sonra birçok
yerel belediyeye de örnek
olaca÷Õ düúünülüyor.
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Türk FirmalarÕ RaylÕ Sistemde
‘Treni KaçÕrmamakta’ IsrarlÕ

Ray“
là sistem milli
davadàr” diyerek yola
çàkan, ülkenin raylà ulaĀàm
sistemlerindeki her türlü ihtiyacànàn
yerli sanayici tarafàndan üretilebileceØini savunan raylà ulaĀàm sistemleri
sanayicilerinin, “iĀ birliØi güç birliØi”
inancàyla bir araya gelerek kurduklarà, tüm Anadolu’yu kapsayan kümelenmesi olan “Anadolu Raylà UlaĀàm
Sistemleri Kümesi” çalàĀmalarànà
sürdürüyor.
14 Eylül günü OSTßM OSB’de bir
araya gelen Küme üyesi üreticileri,
kümenin yoØun çalàĀmalarà sonucu
Ankara Metrosu ihalesinin Āartnamesine girmesi saØlanan %51’lik yerli
katkà payà Āartànàn, ülkenin tüm illerinde yapàlacak olan ihalelerde de yer
almasànà istiyorlar.
OSTßM Vakfà Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sedat ÇelikdoØan, Ankara
metro alàm ihalesindeki %51’lik yerli
katkà oranànàn kümenin çalàĀmalarànàn önemli bir sonucu olarak ortaya
çàktàØànà söyledi. Bundan sonra yapàlmasà gerekenin; Ankara’da alànmàĀ
olan bu baĀarànàn kanunla kalàcà hale
getirilmesi olduØunu söyleyen ÇelikdoØan; “Bizler bundan sonra küme
olarak ülkemizin hangi Āehrinde bir
raylà sistem alàm ihalesi olacaksa o

tim Kurulu BaĀkanà DoØan Bozankaya da yerli üretim konusunda hiçbir
eksiklerinin olmadàØànà sadece Türk
ihalelerinde yerli Ņrmalaràn önünün
açàlmasà gerektiØini söyledi.
Yan sanayi Ņrma temsilcileri yerli
raylà sistem üretiminde yan sanayinin
paralel geliĀmesi gerektiØinin belirtirlerken, yazàlàm Ņrmalarà da Türk
yazàlàmlarànàn daha hàzlà sonuçlandàØànà hatàrlattàlar.

iha
ihalenin
içine göstermelik oranlarda deØil, en
az %50 Offset Āartànà koydurmaya çalàĀacaØàz” dedi.
ÇalàĀmaya katàlan Kamu yetkilileri
sözleĀmelerin incelenip, yerli üreticilerin taslak metinlerinin bürokratlara
aktaràlmasànà isterken üretici Ņrmalar
da Raylà Sistemde %100 yerli üretimin hayal olmadàØànàn altànà çizdiler.
Yerli Vagon üreticisi, yan sanayi ve
yazàlàm Ņrma temsilcileri ile Kamu
yöneticilerini bir araya getiren Anadolu Raylà Sistemleri Kümesi; Medya
kuruluĀlarànàn desteØiyle Kamu alàmlarànda en az %51 offset Āartànàn getirilmesine odaklandà.
Türkiye’nin ilk %100 yerli vagonunu üreten Durmazlar Ņrmasànàn Koordinatörü Taha Aydàn; raylà sistem
konusundaki tecrübe birimlerinin bürokrasiyi bile ĀaĀàrttàklarànà belirterek
yakànda ihaleye çàkacak Kentlere seslenip ‘Herkes bir yerli Tren görsün’
dedi.
Amerika ve Avrupa’da raylà sistem
üreten Bozankaya Ņrmasànàn Yöne-

YAPIM AbAMASINDA OLAN VE 5 YILLIK PLAN
7Ç7NDEK7 RAYLI S7STEMLER
(ARAÇ SAYISI)

MEVCUT RAYLI S7STEMLER (ARAÇ)
TRAMVAY

ANKARA
7STANBUL

BANL7YÖ

F7NÜKÜLER

32
163

7ZM7R

4

METRO

HAF7F RAYLI

108

33

448

99

Yerli üreticiler ile bürokratlar
Ostim’de buluĀtu.
“Raylà sistem milli davadàr” diyerek yola çàkan, ülkenin raylà ulaĀàm
sistemlerindeki her türlü ihtiyacànàn
yerli sanayici tarafàndan üretilebileceØini savunan raylà ulaĀàm sistemleri
sanayicilerinin, “iĀ birliØi güç birliØi”
inancàyla bir araya gelerek kurduklarà, Türkiye’nin ilk bölgesel olmayan,
tüm Anadolu’yu
kapsayan kümelenmesi olan “Anadolu Raylà UlaĀàm
Sistemleri Kümesi” çalàĀmalarànà
sürdürüyor.
14 Eylül günü
OSTßM OSB’de
bir araya gelen
Küme üyesi üreticilerin gündeminde, kümenin yoØun
çalàĀmalarà sonucu Ankara Metrosu
ihalesinin Āartnamesine girmesi saØlanan %51’lik yerli katkà payà Āartànàn, ülkenin tüm illerinde yapàlacak
olan ihalelerde de yer almasànà saØlamak vardà. Konuyla ilgili görüĀlerini

TRAMVAY

100

METRO

HAF7F RAYLI

YAPILAN YAPIM AbAMASINDA
VEYA 5 YILLIK PLAN 7Ç7NDE OLAN
TELEFER7K
10 M7LYON TL / KM

524

16+15

450

20

77

100

100

15

BURSA

6

78

70

80

25

ANTALYA

3

14

50

100

15

36

30

70

ADANA
KONYA

60

20

30

KAYSER7

52

120

30

GAZ7ANTEP

20

70
30

16

20

30

ESK7bEH7R

18

20

40

100

150

250

150

220

1554

730

386

TOPLAM

318

131

4

556

238

Kaynakça: ABB RaylŦ sistemler Daire BaƔkanlŦŒŦ RaylŦ Sistemler HakkŦnda Bilgiler KitapçŦŒŦ /Haziran 2012)

S7STEMLER

ORAN (%)

1

ARAÇ GÖVDE (KAROSER)

27%

2

ATC S7STEM7

13%

3

BOG7 S7STEM7

12%

4

TAHR7K S7STEM7

10%

5

FREN S7STEM7

8%

6

KL7MA S7STEM7

7%

7

KAPI S7STEM7

7%

8

KOLTUK + DÖbEME GRUBU

3%

9

ARAÇ ELEKTR7K + BATARYA GRUBU

3%

10

D7bL7 KUTUSU GRUBU

2%

11

HAVA KOMPRASÖRÜ

2%

12

AKS GRUBU

2%

13

ANONS S7STEM7

2%

14

KURUTUCU GRUBU

1%

15

STAT7K KONVERTÖR S7STEM7

1%

(Kaynakça: ABB RaylŦ sistemler Daire BaƔkanlŦŒŦ
RaylŦ Sistemler HakkŦnda Bilgiler KitapçŦŒŦ /
Haziran 2012)

aldàØàmàz OSTßM Vakfà Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sedat ÇelikdoØan, Ankara metro alàm ihalesindeki
%51’lik yerli katkà oranànàn kümenin
çalàĀmalarànàn önemli bir sonucu olarak ortaya çàktàØànà söyledi. Bundan
sonra yapàlmasà gerekenin Ankara’da
alànmàĀ olan bu baĀarànàn ülkenin
tüm illerine örnek olmasànà salmak
olduØunu

söyleyen

ÇelikdoØan;

“Bizler bundan sonra küme olarak
ülkemizin hangi Āehrinde bir raylà
sistem alàm ihalesi olacaksa o ihalenin içine göstermelik oranlarda deØil,
en az %50 Offset Āartànà koydurmaya
çalàĀacaØàz” dedi. Ülkemizde ihale

SAMSUN
D7)ER 7LLER

S7STEMLER7N ARAÇ MAL7YET7NDEK7 ORANLARI
NO

30

sözleĀmelerinin, Āartnamelerinin yerli üreticiyi korur Āekilde çàkaràlmasà
gerektiØinin altànà çizen ÇelikdoØan,
önlerindeki ilk iĀ planànàn Samsun
ve Konya Belediyelerinin açtàklarà
ihalelerin düzeltilmesi için çalàĀmak
olduØunu belirtti.

14
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ñlk Bölgesel ñnovasyon Merkezi Konya’ya
Proje, Konya Organize Sanayi
Bölgesi’nde 20 bin metrekarelik bir
alanda kurulacak ve 5 milyon 335 bin

T

TL’ye mal olacak.

ürkiye’nin ilk bölgesel inovasyon merkezinin protokolü Konya’da imzalandà.
Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde
20 bin metrekarelik bir alanda kurulacak ve 5 milyon 335 bin TL’ye
mal olacak projenin 4 milyon TL’si
Mevlana Kalkànma Ajansà (MEVKA)
Güdümlü Proje DesteØi kapsamànda
desteklenecek. Konya Sanayi Odasà
(KSO) tarafàndan hazàrlanan proje
yine KSO’nun yönetiminde hayata
geçecek.
Konya Bölgesel ßnovasyon Merkezi,
Konya Ticaret Odasà, Konya Ticaret
Borsasà, Konya Organize Sanayi Bölge MüdürlüØü, Konya ABßGEM Aÿ,
Selçuk Üniversitesi ßleri AraĀtàrma
ve Uygulama Merkezi ve Necmettin
Erbakan Üniversitesi ortaklàØà ile iĀletilecek. Konya Bölgesel ßnovasyon

Merkezi’nde; Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi, Küme
Koordinasyon Merkezi,
Kuluçka Merkezi, Tasaràm ve Proje Merkezi, Mesleki Yeterlilik
Merkezi, ÜniversiteSanayi ßĀbirliØi Merkezi ile Uygulama Laboratuarlarà yer alacak.
ßmza töreninde konuĀan Konya Sanayi
Odasà Yönetim Kurulu BaĀkanà Tahir Büyükhelvacàgil,
Konya’nàn dünyanàn geleceØinde rol
alabilecek bir Āehir olduØunu belirterek, “Konya Bölgesel ßnovasyon Merkezi sadece Konya’nàn deØil, bölgenin kalkànmasànda da itici güç olacak.
Bu merkezle bölgenin Ar-Ge ve ino-

Kayseri OSB, AtÜk Su Tesisine
Kavuíuyor
Bütçesinin yüzde 30’unu enerjiye ayÕran Kayseri
OSB yönetimi, 20 milyon liraya malolan atÕk su arÕtma
tesisleri ile 10 milyon lira harcanan METEM’i yÕl sonuna
kadar açmaya hazÕrlanÕyor.

K

ayseri Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu BaĀkanà Ahmet Hasyüncü,
baĀta enerji, ulaĀàmlojistik, atàk su aràtma
ve istihdam gibi temel
hizmetler olmak üzere mevcut tüm altyapà
hizmetlerini güçlendirerek bölgeyi teknoloji aØàrlàklà ‘yatàràm üssü’ haline getirmeyi amaçladàklarànà söyledi.
Sanayi sektörünün kaliŅye eleman sorununa çözüm getirmek amacàyla, 10
milyon liralàk harcama ile Mesleki ve
Teknik EØitim Merkezi’ni (METEM)
kurduklarànà vurgulayan Hasyüncü,
“METEM’de hem lise düzeyinde eØitim verilecek, hem de iĀletme çalàĀanlarà
eØitilerek mesleki donanàmlarà güçlendirilecek. Geçen yàl 30 bin metrekarelik alan üzerinde yapàmàna baĀlanan
METEM’de çalàĀmalar bitmek üzere.
32 derslikli, 900 öØrenci kapasiteli, 6
atölyeli, Ar-Ge üniteli, 6 bölümden
oluĀan eØitim merkezi önümüzdeki
ders yàlànda faaliyete geçiyor. ßlk etapta METEM’in 12 derslik bölümünü bu
yàl eØitime açacaØàz. METEM, öØrenci-

lere 300 yataklà bir yurtla konaklama hizmeti de sunmaya
hazàrlanàyor. Bunun yanà sàra,
Ņrmalar için yasal zorunluluk
olan ilk yardàm, temel iĀ saØlàØà ve güvenliØi gibi konularda
da eØitim programlarà, seminer
ve paneller düzenliyoruz” diye
konuĀtu.
Bundan sonraki en önemli amaçlarànàn
çevre bilinci yüksek bir OSB kimliØiyle
gelecek kuĀaklara daha temiz ve yeĀil
bir çevre bàrakabilmek olduØunu ifade
eden Hasyüncü, “Kayseri OSB’de yàlda
5 milyon 40 bin kilogram evsel atàk, 3
milyon 360 bin kilogram proses atàØà
olmak üzere, yàlda 8 milyon 400 bin kilogram atàk toplanàyor. Bunun için gerçekleĀtirdiØimiz en önemli proje ise bu
yàl faaliyete geçireceØimiz 20 milyon
liralàk harcama ile kurulan atàk su aràtma tesisleri. Tesisin kapasitesi 40 bin
metreküp/gün. Kapasite gerektiØinde 60
bin metreküp/güne çàkabiliyor. Fiziksel,
kimyasal ve biyolojik aràtmanàn yapàlacaØà tesis, ekipman kalitesi ve proses
özellikleri dikkate alàndàØànda diØer
OSB’ler için örnek olabilecek niteliklere sahip” Āeklinde konuĀtu.

vasyon yeteneklerinin artàràlarak yüksek katma deØerli üretim yapàlmasà ve
firmalaràmàzàn küresel rekabet güçlerinin artàràlmasà amaçlanàyor. Merkez
özellikle enerji, otomotiv, makine
imalat sanayi, gàda gibi Konya’nàn
öne çàkan sektörlerinde belirleyici rol
oynayacak” diye konuĀtu.

MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman da Bölgesel ßnovasyon
Merkezi’nin Konya’nàn 2023 üretim
ve ihracat hedefini yakalamasà açàsàndan çok önemli olduØunu kaydederek, “Projenin bölgeye katma deØer
üretecek bir altyapà oluĀturmasànà dilerim” dedi.

Düzce 2. OSB tamamlanÕyor
Düzce OSB BaúkanÕ KasÕm Aktaú, Düzce 2. Organize
Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’nin örnek bir butik OSB’si
olmasÕ için adÕmlarÕn atÕldÕ÷ÕnÕ söyledi.

D

üzce 1 ve 2’nci Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu BaĀkanà Kasàm
AktaĀ, toplam 237 milyonun üzerinde yatàràm yapàlan bölgelerinde
altyapà çalàĀmalarànàn büyük bölümünün gerçekleĀtirildiØini, bir yàl
içinde eksikliklerin tamamlanacaØànà söyledi.
Düzce 2. Organize Sanayi
Bölgesi’nin Türkiye’nin örnek bir
butik OSB’si olmasà için adàmlaràn atàldàØànà kaydeden AktaĀ
açàklamasànda, “Ancak bölgenin
otoyol baØlantàsà eksikliØi bulunuyor. OSB içinde altyapà yüzde 95
oranànda tamamlandà. Ama her 2
OSB’de de yol
sorunu mevcut. Bu bölgelerden günde
onlarca
aØàr
tonajlà
araç
giriĀçàkàĀ
yapàlàyor. Dolayàsàyla yol
eksikliØinden
kaynaklanan
bir sàkàntà var.
Ürün nakliyatà

yapan araçlar dar olan ara ve köy
yollarànà kullanmak zorunda kalàyorlar. Otoyol baØlantàsà olmasà gerekiyor. Bütün eksikliklerin
giderilmesinin ardàndan altyapàsà,
fabrikalarà, çevre ve peyzaj düzenlemesi ile Düzce OSB, ülkenin
örnek butik OSB’si olacak. Bölgedeki toplam yatàràm tutarà 237
milyon 500 bin TL’nin üzerinde.
Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalàĀmalarà için kaynaØàmàzà hazàrladàk. 2013 yàlàna kadar tamamlanmasà planlanmàĀtà” bilgilerine yer
verdi.
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Sanayileímenin
Gizli Tarihi’ni Niçin
okumalÜyÜz?
RüĀtü BOZKURT

S

anayileímenin Gizli Tarihi, Ha
Joon Chang’Ün 2008 yÜlÜnda yayÜnladÜðÜ kitabÜ…Dilimize Emin
Akçaoðlu çevirmií. Epos yayÜnlarÜ arasÜnda çÜkan kitabÜn ilginç yönleri var.
Hepimiz, kestirme yargÜlarÜn tuzaðÜna
yakalanmaya yatkÜnÜzdÜr. Bütünü bilmeden, geçmií deðer yargÜlarÜmÜzdan beslenen genellemeleri kolay benimseriz.
Chang’Ün çalÜímasÜ, kestirme genellemelerin baíka yönleri, deðiíik boyutlarÜ,
farklÜ sonuçlarÜ olabileceðini kanÜtlayan
özenli bir eser.
Bu yazÜda kitabÜn bütününü anlatma
yerine, kendisi de Güney Koreli olan
Chang’Ün ülkesi ile ilgili genellemelerini
paylaíacaðÜz. Bu “seçici” tutumun iki
nedeni var: Birincisi, bir G.Kore yurttaíÜnÜn gözlemleri, dÜí gözlemcilere göre
ayrÜntÜdaki dinamikleri daha iyi yakalama íansÜna sahiptir. ñkincisi, G.Kore,
“orta gelir tuzaðÜna” yakalanmamÜí az
sayÜdaki ülkeden biridir; deneyimlerinin
Türkiye için de öðretici olabileceðini
düíünüyoruz.
Chang 1961 yÜlÜ G.Koresi’ni tanÜmlarken, “… kardeíin kardeíi öldürdüðü
savaíÜn bitiminden 8 yÜl sonra G.Kore
kiíi baíÜna geliri 82 dolar düzeyindeydi.
Ortalama bir Koreli, ortalama bir Gana
vatandaíÜnÜn kazandÜðÜ 179 dolarÜn
ancak yarÜsÜnÜ kazanÜyordu “ diyor.
YazarÜn aktardÜðÜ bilgilerden öðreniyoruz ki, savaíta ülke imalat altyapÜsÜnÜn
demiryollarÜnÜn yüzde 75’i yok olmuí.
Kore’ye 1910’dan beri hakim olan
Japonlar ülke nüfusunun yüzde 22’si
okur-yazar olduðu bir toplum bÜrakmÜítÜ.
G.Kore, 1961’de ülke insanÜnÜn okuryazarlÜk oranÜÜnÜ yüzde 71’e yükseltme
baíarÜsÜnÜ gösterdi.
Ülke kalkÜnmasÜnda General Park’Ün
rolüne deðiniliyor. General 1961’de
bir darbe ile iktidara geliyor; bir zaman
sonra sivilleíerek üç seçimi üst üste kazanÜyor.
Ülkede 1981 yÜlÜna kadar kiíi baíÜna
gelir 1000 dolar düzeyine yükseltme
hedefine odaklandÜ Generel Park. O
dönemde bu hedef, “hayal denebilecek
ölçüde ihtiraslÜ kabul ediliyordu.”
Kore AðÜr Sanayi ve Kimyasal Sanayiyi geliítirme planÜnÜn 1973’te
yürürlüðe koydu. Bu dönemde ilk çelik
fabrikasÜ ve modern tersane devreye
girdi.1974-1979 yÜllarÜ arasÜnda dolar
bazÜnda ülkenin kiíi baíÜna geliri 5 kat
arttÜ. General Park’Ün 1981 yÜlÜ için koyduðu hedefe 4 yÜl önce ulaíÜldÜ. ñhracat
daha da hÜzlÜydÜ; 1972 ile 1979 arasÜnda
dolar cinsinden 9 kat arttÜ.
Zorunlu olmayan íeyler için döviz
harcamasÜ yasaklandÜ. AyrÜca ithalat
yasaklarÜ, yüksek tarifeler, aðÜr tüketim
vergileri “caydÜrÜcÜ” olarak kullanÜldÜ.
G.Kore 1980’lerin baíÜna kadar
Evvador,Muritius ve Kosta Rika gibi
tam bir “orta gelir ülkesi” idi.
G.Kore, ileri ürünleri kopyalayacak
ustalÜðÜ yakaladÜ. Müzik, moda ürünleri
ve kitaplar gibi daha incelikli üretimleri
kavradÜ. O dönemde, entelektüel ve
sistem kapasitesi, orijinal fikirler üretecek
ve onlarÜ geliítirecek düzeye eriímemiíti
ama, kendi patentini, yayÜn haklarÜnÜ ve
markalarÜnÜ oluíturabilmií deðildi.
Bugün durum deðiímiítir: G.Kore,
Amerikan Patent Bürosu tarafÜndan
verilen patent sayÜsÜ bakÜmÜndan ilk 5
ülke arasÜna girmiítir.
Avrupa Ülkeleri G.Kore’ye vize uygulamÜyor. Ülke, 1996 yÜlÜnda OECD’nin
üyesi oldu. ìu anda ülkede yaíayanlar
ne olursa olsun, G.Kore’nÜn son 45 yÜlda
ekonomik büyümeyi, yaíadÜðÜ deðiíim

ve dönüíümü Chang “muhteíem”
sözcüðü ile anlatÜyor.
G.Kore’nin serbest piyasa uygulamalarÜ, güçlü para, küçük devlet, özel giriíim,
yabancÜ sermaye vb. ilkelerine dostça
sarÜlmasÜ ve neoliberal politikalarÜn hayal kÜrÜklÜðÜ hakkÜnda ayrÜntÜ öðrenmek
isteyenler kitabÜn ilk 30 sayfasÜnda çok
íey bulacak.
KitabÜn 22’inci sayfasÜndan 27’inci
sayfasÜna kadar ulaíÜlan genellemeleri
dikkate aldÜðÜmÜzda, G.Kore’nin, piyasanÜn görünmez eli ile yönetiíimin
görünen elini dengeleyen politikalarÜ
ve uygulamalarÜ nedeniyle orta gelir
tuzaðÜnÜ aíarak kiíi baíÜna 25 bin dolarÜ
yakalamasÜnÜn öyküsü ayrÜntÜlÜ biçimde
kitapta analiz edeliyor.
Eðer, Afyon SavaílarÜ’nÜn etkilerinden
“asimetrik korumacÜlÜk” uygulamalarÜna,
Kore ile Dünya Ticaret Örgütü iliíkilerine, karíÜlaítÜrmalÜ üstünlük algÜsÜndaki
deðiímelere, bugün ülkemiz gündeminde tartÜíÜlan birçok kavramÜnÜn Kore
baðlamÜnÜ öðrenerek karíÜlaítÜrma yapÜlmasÜndan yana iseniz Sanayileímenin
Gizli Tarihi, sizin için bir baívuru kitabÜ
olarak elinizin menzili altÜnta tutun.
Sanayileímenin Gizli Tarihi adlÜ kitapta;
• KalkÜnma ve Teknoloji,
• YabancÜ kaynak,
• Kaliteli iígücü sorunu,
• Kamu mülkiyeti ve verimlilik iliíkileri,
• Kamu iíletmeleri ve lobycilik
• KatÜ ve gevíek bütçeli iíyerleri,
• Dijital teknolojilerinin kopyalama
kolaylÜðÜ,
• Bilginin yayÜlma süreci,
• Çocuklara yapÜlan yatÜrÜmÜn önemi,
• Bedensiz bilginin önemindeki artÜí,
• Fikri ve sinai mülkiyet sorunlarÜ,
• Teknolojinin korunmasÜ,
• Enflasyon ve G.Kore deneyimi,
• Merkez BankalarÜnÜn rolü,
• KalkÜnmanÜn kültür boyutu,
• Sorunlara iíletme-odaðÜndan bakmamanÜn sakÜncasÜ,
• Enflasyon ve Kore deneyimi vb.
konularda, aklÜnÜ hiçbir inanca, ideolojiye, düíünceye, yerleíik doðruya, kalÜp
düíünceye emanet etmeyen, baðÜmsÜz
düíünebilen bir aydÜnÜn deðerlendirmeleri yer alÜyor.
ñnsanÜn bulunduðu yerde hiçbir íeíe
íaímamak gerektiðini bize Afrika halklarÜnÜn akÜl birikimi söylüyor. Chang’Ün
altÜnÜ çizdiði gibi, ekonomik mucizenin
“karanlÜk yanlarÜ da var.” Koreli kÜzlar,
bu kalkÜna hamlesinin bedelini çok aðÜr
biçimde ödediler. Çoðunluðu, kentli
orta sÜnÜf aileler yanÜnda bir oda ve karÜn
tokluðuna, íanslÜ iseler küçük bir harçlÜk
karíÜlÜðÜnda çalÜíÜyordu.
Sanayileímenin Gizli Tarihi adlÜ kitabÜn
bizim için asÜl önemli yönü, ülkemizin
çok güncel sorunlarÜna ÜíÜk tutmasÜ: Ege
Cansen, ìevket Pamuk, Erinç Yeldan,
ñbrahim Öztürk gibi düíüncelerini yazÜyla
anlatan insanlarÜn altÜnÜ Üsrarla çizdikleri
“orta gelir tuzaðÜna” yakalanmamak
istiyorsak, ií insanÜndan bürokrata, siyasetçiden medya mensubuna kitaptan
çÜkaracaðÜmÜz sayÜsÜz dersler var.
Bir kitap okuyarak bütün sorunlarÜ
çözmemiz mümkün olsaydÜ, bugüne
kadar hiçbir sorunumuz kalmazdÜ…
KitaplarÜn kaliteli ya da kalitesiz olmalarÜ, bizim nesnel gerçeklerimize yakÜn
sorunlarÜ ele almalarÜdÜr. G.Kore’yi içten
bilen bir insanÜn yazdÜðÜ bu kitabÜ özenle
okuyanlar, gazete kültürü ile “…miíli”
anlatÜm kÜsÜrlÜðÜnÜ aíarak, daha tutarlÜ ve
saðlam genellemelerle kendilerini ifade
edebilirler…
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“ßhracatàmàz 100 milyar dolarà aĀtà”
Ekonomi BakanÕ Zafer Ça÷layan, 7 Eylül
2012 tarihi itibariyle ihracatÕn 100 milyar
dolarÕ aútÕ÷ÕnÕ belirterek “100’ler kulübündeki
yerimizi úimdiden kaptÕk” dedi.

E

konomi Bakanà
Zafer
ÇaØlayan, 7
Eylül 2012 tarihi itibariyle ihracatàn 100
milyar dolarà aĀtàØànà
belirterek “100’ler
kulübündeki yerimizi Āimdiden kaptàk”
dedi.
Bakan
ÇaØlayan
yaptàØà yazàlà açàklamada, 2012 yàlànàn
kalan 4 ayànda ihracat seferberliØi ile
Orta Vadeli Program
hedeŅ olan 148.5 milyar dolar ihracat hedeŅne ulaĀàlacaØànà vurguladà.
Dünyanàn pek çok ülkesinde küresel
krizin etkileri halen sürerken Türkiye
ekonomisinin gösterdiØi performans ile
baĀaràsànà bir kez daha kanàtladàØànà ifade
eden Bakan ÇaØlayan, Avrupa, Orta-DoØu ve Kuzey Afrika’daki krizlere raØmen
son yàllardaki ihracat artàĀànàn büyük bir
baĀarà olduØunu ifade etti. Bakan ÇaØlayan Āunlarà kaydetti: “ßhracatàmàzàn yüzde 72’sini gerçekleĀtirdiØimiz Avrupa,
Orta-DoØu ve Kuzey Afrika’daki politik,
ekonomik ve sosyal çalkantàlar devam
ediyorken ciddi bir ihracat artàĀà göstermek zor. Ancak Türkiye bunu baĀaràyor.
ßhracatànàn içinde Avrupa ülkelerinin
payà bu kadar yüksek olup da bizim kadar baĀarà gösteren baĀka bir ülke yok.”

Pazar çeĀitlendirme
Bu artàĀtaki baĀarànàn birinci nedeninin pazar çeĀitlendirme çalàĀmalaràndaki gayret olduØunu ifade eden
Bakan ÇaØlayan Āu açàklamalarda
bulundu: “2009’dan beri Avrupa’daki kayàplaràmàzà dünyanàn diØer
ülke ve bölgeleri ile telaŅ etmeye
çalàĀàyoruz. Bunda da gayet baĀaràlà
olduk. Türkiye’nin 2009-2012 dönemindeki ihracat baĀaràsànàn direØi
olarak pazar çeĀitlendirme çabalaràmàzà görüyoruz. Bugün 100 milyar
dolara ulaĀabilmemizin temelinde de
bu var.”
“Geçen yàldan 1 ay önce 100
milyar dolar ihracat yakalandà”
Bu yàl 100 milyar dolarlàk ihracata
geçen yàldan bir ay önce ulaĀàldàØànàn
altànà çizen Ekonomi Bakanà ÇaØlayan,
2011’de 3 Ekim’de, bu yàl 7 Eylül’de
100 milyar dolar ihracatàn yakalandàØànà
vurguladà. “Bu bize 148.5 milyar dolarà

aĀma konusunda cesaret veriyor” diyen
ÇaØlayan, “4 aya yakàn bir süremiz var.
Bütün üreticileri ile, ihracatçàlarà ile, ihracatçà birlikleri ile Türkiye kalan süreyi
en iyi Āekilde deØerlendirip bu baĀaràyà
perçinleyeceØiz” ifadelerini kullandà.

“2012 için büyük baĀarà”
Bakan ÇaØlayan, 2012’nin önceki yàllardan ayrà deØerlendirilmesi gerektiØini
kaydederek, mevcut ihracat artàĀ oranlarànàn büyük bir baĀarà olduØunun özellikle
bilinmesini istedi. Devam eden küresel
krizin etkileri ve bunun yanà sàra euro
dolar paritesindeki gerilemenin olumsuz
etkisi çok fazla olmasàna raØmen 2012 ihracat rakamlaràndaki artàĀàn büyük baĀarà
olduØuna dikkat çeken ÇaØlayan, “Paritedeki gerileme ilk 7 ayda ihracatàmàzà 4.1
milyar dolar aĀaØà çekti. Bu demektir ki,
parite düĀmemiĀ olsaydà ihracat artàĀ oranàmàz bugünkünden 4-5 puan daha yüksek olacak ve 100 milyar dolar ihracata
bugün deØil de bundan 2 hafta önce ulaĀmàĀ olacaktàk. Ne yazàk ki bu etki özellikle son 3-4 ayda ciddi hissedilmeye baĀladà
ve bir süre daha bunu hissedeceØiz” dedi.

“Türkiye ihracat daklà büyüyor”
Ekonomi Bakanà ÇaØlayan, ihracatàn net
büyümeye katkàsànàn önemli olduØuna
iĀaret ederek Āunlarà kaydetti: “2. çeyrek
büyümesinde net ihracatàn katkàsà 3 puanàn üzerinde olacak. Pazartesi günü açàklanacak olan 2.çeyrek büyüme verilerinde
de Türkiye’nin yine net ihracat sayesinde büyümüĀ olduØunu göreceØiz. Tàpkà
ilk çeyrekte olduØu gibi ekonomimiz net
ihracat yoluyla büyümüĀ olacak. Hesaplaràmàz net ihracatàn büyüme katkàsànàn
2. çeyrekte 3 puanàn üzerinde olacaØàna
iĀaret ediyor. Bu desteØin 3. çeyrekte de
devam edeceØini göreceØiz. Türkiye ekonomisinin büyümesinde bu yàlàn genelinde net ihracatàn önemli bir payà olacak.”

16

AæUSTOS 2012

ORGANîZE SANAYî GAZETESî

ODEM 2012 2. Dönem E÷itim ProgramÕ
ULUSLAR ARASI T7CAR7 7ST7HBARAT VE MÜbTER7 BULMA
E)7T7M7 (%70 DEVLET DESTEKL7)

26 EYLÜL 2012

7LK YARDIM E)7T7M7

28 EYLÜL 2012

7b SA)LI)I VE GÜVENL7)7 E)7T7M7

29 EYLÜL 2012

AR-GE PROJELER7 HAZIRLAMA VE YÖNETME E)7T7M7 (%70
DEVLET DESTEKL7)

12 EK7M 2012

7b SA)LI)I VE GÜVENL7)7 E)7T7M7

13 EK7M 2012

CNC E)7T7M7

19 EK7M 2012

ÜRET7MDE BAS7T VER7ML7L7K KURALLARI E)7T7M7

08 KASIM 2012

7b SA)LI)I VE GÜVENL7)7 E)7T7M7

10 KASIM 2012

IPC A – 620 E)7T7M7 (%70 DEVLET DESTEKL7)

16 KASIM 2012

7LKYARDIM E)7T7M7

16 KASIM 2012

KAYNAK E)7T7M7

26 KASIM 2012

YANGIN E)7T7M7

30 KASIM 2012

AyrÕntÕlÕ bilgi ve kayÕt için: ODEM 385 01 66

OSTøM BELTEK KayÕtlarÕ Devam Ediyor

A

nkara BüyükĀehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi
ve OSTßM Organize
Sanayi Bölge MüdürlüØü arasànda imzalanan protokolle OSTßM
Meslek Yüksekokulu yerleĀkesinde uygulamalarà yürütülen
BELTEK Kurslarà Ekim – Arlàk
dönemi kayàtlarà devam ediyor.
01 Ekim-30 Aralàk tarihleri
arasànda 2 ve 3 Aylàk kurs
programlarà ile faaliyetleri devam
edecek olan OSTßM BELTEK
Kurslarà kapsamànda kursiyerlerin
meslek sahibi yapàlarak OSTßM
iĀletmelerinde istihdam edilmeleri
amaçlanàyor.
Ekim’den itibaren baĀlayacak
olan 64. Dönem (2 Aylàk kurs

rvercan@hotmail.com

AB Krizinin
Dervií’siz!
ÇÜkÜí Yolu

Ràdvan VERCAN

•

•
•

•

Ünlü bir ekonomi gazetesinin köíe yazÜsÜnda, Kemal Dervií’in Avrupa krizi ile
ilgili ekonomik meníeli deðerlendirmeleri
ile çözüm önerileri gözler önüne serilmií.
BunlarÜ Dr.Toyoda’nÜn rehberinin felsefesi, teorileri ÜíÜðÜnda deðerlendirdiðimde,
cari dengenin artÜya döndürülmesi,
iísizliðin önlenmesi gibi neticelerin elde
edilemeyeceði de açÜk!
Rekabetin problemlerimizi çözeceðini
iktisatçÜlar bize öðretti. Gerçekte, göreceðimiz gibi, yÜkÜcÜdÜr.-Dr.Deming
Özet olarak Kemal Dervií’in açÜklamalarÜ; Avrupa Merkez BankasÜ ñtalya ve
ñspanya’nÜn tahvillerini faizler makul
seviyeye gelinceye kadar almalÜ! 2008de
ABD Merkez BankasÜ var gücüyle piyasalara müdahale etti; Merkez BankasÜ
ve hazine duruma hakim oldu. AB ülkelerinin merkez bankalarÜ olmadÜðÜ gibi,
kendi para birimlerinin de olmamasÜ,
AMBnin kriz anlarÜnda krize yeterli ölçüde cevap verememesi önemli sorunlar!
Silinen borçlarÜna raðmen Yunanistan’Ün
borç yükü hala olaðanüstü boyutlarda!
Güçlü ekonomiye sahip olan, ñtalya ve
ñspanya’nÜn uzun vadede zor durumda
kalmalarÜ için temel neden yok! ñspanya
10 yÜllÜk borçlanmayÜ %7 ile gerçekleítirirken, iísizlik genelde %25lerde,
gençlerde ise %50lerde! Güney Avrupa
ülkeleri için kemer sÜkma politikasÜndan
baíka çare yok! Avrupa çapÜnda ortak
projelerin hayata geçirilmesi gibi büyümeyi saðlayacak tedbirler üzerinde mutabÜk kalÜnmasÜ güzel! Genelde herkesin
doðru olduðunu kabul ettiði maddelerin
ortasÜndayÜm. Hem öðrenilmesi ve hem
de anlatmaya çalÜítÜðÜm zor konuya ufo
muamelesi çekilirken, herkesin kabul ettiði “doðrulardan” insanlarÜ vaz geçirmek
de o derece zor. AçÜklamalarÜn devamÜnda; cari fazla veren Almanya, bu fazlalÜðÜ
azaltmalÜ; Alman çalÜíanlar arasÜnda,
ücretlerinin yüksek oranda artmasÜ iíletmelerinin rekabetini zayÜflatacaðÜ endiíesi
hakim; AMBnin hÜzlÜ hareket etme gereði
10. maddede tekrar belirtilerek, altÜ kalÜn
olarak çizilmií.
AçÜklamada yapÜsal reformlardan bahse-

•

•

dilmií! Dr.Toyoda’nÜn rehberinin felsefesi, teorileri ve transformasyon anlayÜíÜ ile
bu yapÜsal reformlar, AB transformasyon
anlayÜíÜ, bilim, innovasyon sistem yaklaíÜmlarÜ örtüímemektedir. Fakat ñspanya
kamusunun deðiíim konusunda Çinli
uzmanlardan yardÜm almasÜ umut verici,
fakat baíarÜ birçok faktöre baðlÜ! Özel
sektörde de deðiíime ihtiyaç var, tabii!
UmarÜm yatay sistemlerin oluímasÜ ve
yayÜlmasÜ ñspanya’da gerçekleíir de, hem
büyük boyutlara ulaímÜí iísizlik azalÜr
hem de baíarÜlarÜndan bahsederiz.
Biraz da Dr.Toyoda’nÜn rehberinin yaklaíÜmÜna, iílerinin etkilerine odaklanalÜm
da; Kemal Dervií tarzÜ yaklaíÜmlarÜn
neden fos çÜkacaðÜnÜ anlatmaya çalÜíalÜm. Londra’daki Westminster’de
bulunan Queen Elizabeth II Conference
Center’da 90 yaíÜndaki AmerikalÜ Deming 25 önemli AvrupalÜ íirket patronuna 1990da yaptÜðÜ konuímasÜnÜn bir
kÜsmÜnda íunlarÜ belirtmií; “Japonlar
46dan sonra krizin içine dalmÜílardÜ; onlar da farkÜndaydÜ; Biz çok
daha kötü krizin içindeyiz. Bu kriz
görülemez, bilinemez; BalÜk su
içinde olduðunu bilemez. Yuh çekemediði, suyu da suçlayamaz! Bir
ördek de yaðmur yaðdÜðÜnÜ bilemez.
Biz çok daha kötü krizin içindeyiz,
haberiniz olsun. Etkilerini görmemiz biraz zaman alacak! Fakat üzerinde uðraí vermezsek, (50lerdeki
Japon patronlarÜn, akademisyenlerin ve diðer ilgililerin öðrendiklerini
öðrenip, uygulamazsak), kahrolup,
mahvolacaðÜz. Çok uzun zamanÜmÜz yok! Bu kriz zamanla görünüverecek; biraz sabredin!”
Bu açÜklama ABde krizin öncelerden beri
sürekli var olduðu üzerine! Krizin etkisi
derinleítiðinde, Kemal Dervií tarzÜ yaklaíÜmlarla derin krizden çÜkÜlabilir. Fakat
tekrar derin krizlerin yaíanacaðÜ krizden
asla ve kat’a! Dr.Toyoda’nÜn rehberinin
geliítirdiði ve uygulanmasÜnÜ saðladÜðÜ
yönetim tarzÜnÜn geçen yüzyÜlÜ ekonomik
olarak derinden etkilediði gibi;bu yüzyÜlda da etkisinin artacaðÜ ve konunun

•

•

•

•
•
•

•

Programlarà) kapsamànda;
•BßLßÿßM TEKNOLOJßLERß
Alanànda Web Tasaràmcàsà-I ve
Web Tasaràmcàsà-II
•ELEKTRßK Alanànda Elektrik
TesisatçàlàØà, Elektrik Kumanda
ve Programlanabilir Mantàk
Denetleyicileri (PLC)
•MATBAA Alanànda Photoshop
ßle Görüntü ßĀleme
•METAL-DÖKÜM-MODEL
Alanlarànda Gazaltà KaynakçàlàØà (Màg-Mag) ve Argon (Tàg)
KaynakçàlàØà
•MAKßNA Alanànda Bilgisayar
Destekli Çizim-I (Cad-I), Bilgisayar Destekli ßmalat (Mastercam), ßĀletme Organizasyonu,
Kalite Kontrol Ve Yönetimi ve

ana bilim dalÜ olacaðÜ tespiti dünyada
%70 paya sahip VISAnÜn patronu ve
diðer önde gelen fakat kamuoyunda
bilinmeyen insanlar tarafÜndan yapÜlmÜí.
Bu tespitin doðruluðunu para sihirbazÜ
Soros’un ortaðÜ da íöyle teyit etmií;
Önümüzdeki 20 yÜlda Çin´in dünyanÜn
en büyük ekonomisi olacaðÜnÜ belirtmesinin ardÜndan, gelecek için endiíeli ABlilere tavsiyelerde bulunmuí; “Eðer Çince
konuíuyorsanÜz Çin´e gidin. Ya da
çiftçiliði deneyin. Diðer sektörlere
kÜyasla tarÜm için daha iyimserim.
Eðer çiftçiliði düíünmüyorsanÜz,
hammadde ve doðal kaynaklara
yönelin.”
Londra’da Westminster’deki toplantÜ
sonunda Dr.Deming’e yöneltilen bir
soru: 200 íirketin yer aldÜðÜ endüstriyel
sistemin optimize edilmesi ile ilgili soru
sormak istiyorum. Sistemin bütünü için
en fazla faydayÜ saðlayan aritmetik iílemlerini 4. sÜnÜf öðrencisi
yapabilir, dediniz.
Halbuki, batÜ ülkelerinde henüz ekonomistler en fazla faydayÜ
saðlayan endüstriyel
stratejiyi elde edememií görünüyorlar.
ñlkokul 4. sÜnÜf öðrencisi
optimizasyon yapabiliyorsa, ekonomistler
neden yapamÜyorlar¬?
Dr. Deming: Bilemiyorum! Ekonomistler
bize rekabeti öðrettiler.
Onlar kÜyasÜya rekabetin
problemlerimizi çözeceðini söylediler.
HayÜr, bu pek çok problem yaratÜr.
Bu bizi, insanlarÜ mahveder, hiç kimse
bundan zevk almaz. ÇalÜíana iíten ve
öðrenmeden zevk alma durumu, hakkÜ
kazandÜrÜlmalÜdÜr…
2005 yÜlÜnda Hindistan Endüstri Konfederasyonunda gerçekleítirilen toplantÜda
Japon Otomobil Üreticileri Birliði, TOBB
emsali Nippon Keidanren ve Toyota
BaíkanÜ Okuda Hiroshi;
1.Üretimde kaliteye odaklanÜldÜðÜndan,
Hindistan ve Tayland ekonomilerinin
hÜzla büyüdüðü;
2.Japon firmalarÜ en üst düzeyde kaliteye
dikkatlerini ayÜrmazlarsa, Hindistan ve
Tayland’Ün yakÜnda Japonya’yÜ geçeceði;
3.Deming anlayÜíÜ çerçevesindeki
kaliteye en üst seviyelerde dikkat ayrÜlmamasÜndan baíka, Japon íirketlerinin
Deming Prize’ÜnÜ-ödülünü kazanma
konusuna da artÜk çok büyük ilgi göstermedikleri;
4.Hindistan ve Tayland’da kalite hareketinin yayÜlmakta olduðunu ve bir çok
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Solàdworks
•GENEL olarak ise DàĀ Ticaret
Uygulamalarà kurslarà verilecek.
40. Dönem (3 aylàk Kurs Programlarà) kapsamànda ise;
•ELEKTRONßK-BßLGßSAYAR
Alanànda Bilgisayar Kullanàmà ve
Otomasyon Sistemleri (Mikrodenetleyiciler)
•MAKßNA Alanànda Teknik
Resim ve
•GENEL olarak Bilgisayarlà Ön
Muhasebe kurslarà verilecek.
OSTßM Beltek kurslaràna katàlmak isteyen kursiyer adaylarà,
Ön kayàt için iĀlemlerini http://
w5.gazi.edu.tr/beltek/onkayit/
adresinden gerçekleĀtirebilirler.

firma tarafÜndan göz dikilen Deming
Prize’Ü kazandÜðÜ tespitlerinde bulunmuí.
Bu tespitler bir ülkenin ve bir íirketin
global alanda nasÜl önemli problemleri
çözebileceðine ÜíÜk tutuyor.
Kemal Dervií’in krizden çÜkÜí için
tavsiyelerinde, bu tespitleri, açÜklamalarÜ hiç göremiyoruz.
ñíadamÜ KÜrÜmlÜ HakkÜ Bey: Vibrasyonu
artan makinenin bozulmasÜ, su terazisiz
monte edilen lavabo ve sairenin çalÜímasÜ sonucu pis kokularÜn, akÜntÜlarÜn oluímasÜ, noise’u artan sinyalin içeriðinde
ne denmek istendiðinin anlaíÜlmamasÜ;
iíletmede varyasyonun artmasÜna denk
gelir. Ne kadar az varyasyon, o kadar
çok güven, iíbirliði, refah, ií-kazanç,
kaliteli malzeme, ürün ve saire demektir.
• Bir ülkedeki eðitim, hastane, özel-kamu her türlü üretim
ve hizmet iíletmelerinde
genelde varyasyon düíerse,
yani iíletmelerde Deming
anlayÜíÜna göre transformasyon gerçekleítirilirse, ülke de
krizden çÜkar; cari denge de
fazla verir. Yani Kemal Bey
tarzÜ ekonomik yaklaíÜmlarla asla ve kat’a bu durum
oluíamaz! Ekonomi bilimi
rekabet odaklÜdÜr, bir kere!
Rekabet ise optimal deðildir. Gözler fal
taíÜ gibi 365 gün 24 saat açÜk olsa da,
can hÜraí güzel gayretler olsa da, sonuçta
kaybedilir.
Koltuk deðnekli, limon kümeler ve kümelenmeleri oluíturan hiyeraríik, varyasyonu, vibrasyonu, noise’u, çekiímesi
bol Taylorize iíletmeler ile özel sektör
iíletmeleri, kamu kuruluílarÜ, hastaneler
vesairelerin bulunduðu AB ülkeleri, bir
kefede! Terazinin diðer kefesinde, Ali
Babacan’Ün da içinde yer aldÜðÜ quanxiler, keiretsular, walar ve içindeki iíletmelerin vesairelerin bulunduðu ülkeler!
Hangisi aðÜr bastÜ, hangilerinin çuvallarÜ
çil çil altÜnlarla doldu, taítÜ?
Hangi kefedeki iíletmelerin top koíturduðu ülkelerde pek çok cari fazlalÜklar var?
Hangi iíletmelerin yer aldÜðÜ ülkelerde
pek açÜk cari açÜklar, yüksek yüzdeli
iísizlik falan filan var?
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KOBø øúbirli÷i ve Kümelenme Projesi
Ekonomi BakanlÕ÷Õ tarafÕndan yürütülen, KOBø’ler arasÕ iúbirliklerinin artÕrÕlmasÕ, teúvik edilen iúbirlikleri ile
¿rmalarÕn verimlilik ve katma de÷er artÕúlarÕnÕn sa÷lanmasÕ, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel ProgramÕ
(BROP) bölgesindeki ¿rmalarÕn teknolojiye eriúimlerinin kolaylaútÕrÕlmasÕ ve teknolojideki geliúmelerden
haberdar edilmesi, üniversite-sanayi iúbirli÷inin geliútirilmesi, ¿rmalarÕmÕzÕn uluslararasÕ pazarlara giriú ve bu
pazarlarda rekabet edebilirliklerinin artÕrÕlmasÕna yönelik kapasitelerinin geliútirilmesi amacÕyla oluúturulan KOBø
øúbirli÷i ve Kümelenme Projesi (SME Networking Project) saha çalÕúmalarÕ yo÷un bir úekilde devam ediyor.

P

roje kapsamànda yapàlan çalàĀmalar sonucunda tespit edilen Türkiye’nin en baĀaràlà 20
kümesi belirlendi. Belirlenen bu küme
organizasyonlarà üzerinde detaylà inceleme çalàĀmalaràna baĀlayan proje
yetkilileri bu çalàĀmalar kapsamànda
20 baĀaràlà küme içinde yer alan OSTßM Savunma ve Havacàlàk Kümesi
ile OSTßM Medikal Sanayi Kümesi’ni
ziyaret etti. OSTßM Savunma ve Havacàlàk Kümesi Koordinatörü Hilal
Ünal ve OSTßM Medikal Sanayi Kümesi Koordinatörü OØuz Ünal ile görüĀen heyet OSTßM’de oluĀturulan bu
kümelerin oluĀum aĀamalarà, geliĀim
süreçleri ve Āu anki projeleri hakkànda
detaylà bilgi aldàlar.
Proje kapsamànda, Türkiye’deki baĀaràlà 20 kümenin inceleme aĀamasànàn
ardàndan elde edilen verilerle, en az 20

sektörel kümenin Ulusal Kàyaslama
Sistemi’ne (National Benchmarking
System) katàlmasà ile kümelerin geliĀimlerinin ve deØiĀimlerinin deØerlendirilmesi olanaklà hale gelecek.
KOBß’lerin ve destek kurumlarànàn
internet üzerinden ulaĀabilecekleri
“Bilgi Yönetim Sistemi” (Knowledge
Management System) ile deØiĀik sektörler ile çeĀitli alanlarda bilgi edinme
ve paylaĀàmàn kolaylaĀtàràlmasà; bu
Āekilde özellikle KOBß’lerin uluslararasà pazarlara açàlàmàna destek saØlanmasà da projenin amaçlarà arasànda
yer alàyor. Bu amaçla “Bilgi Yönetimi
Sistemi”, küme araçlarànàn kullanàmà,
“Ulusal Küme Kàyaslama Sistemi”
konularànda taraņara eØitimler verilerek sistemlerin ve araçlaràn etkin kullanàmà saØlanacak.

Bu sayÜda ise, yine aynÜ kitaptan
çÜkarÜlacak ikinci önemli dersi aktarmaya
çalÜíacaðÜm: Geliímií ülkeler omuzlarÜna basarak yükseldikleri diðer ülkelerin
benzer yollarÜ izleyerek geliímemesi için
ellerinden geleni yapÜyorlar.
Birisi merdivenle bir yere tÜrmanÜrken, baíka birileri genellikle ‘aman
baíÜna bir íey gelmesin’ düíüncesi ile
merdiveni tutarlar ve kiíinin istediði yere
çÜkmasÜ için yardÜmcÜ olurlar. ÜlkelerarasÜ
iliíkilerde de bazÜ ülkeler tÜrmanÜrken
(burada tÜrmanmak ekonomik olarak büyümek ve egemenlik alanÜnÜ geniíletmek
olarak anlaíÜlmalÜ) baíka bazÜ ülkelerden
yararlanÜyorlar. TÜrmanan ülke belirli bir
hedefe ulaítÜðÜnda, doðal olarak ona yardÜm eden diðer ülkeler de aynÜ merdiveni
kullanarak benzer hedefe varmak istiyorlar. Ancak tam bu aíamada yukarÜdaki
ülke(ler) merdiven kullanarak tÜrmanmanÜn aslÜnda pek de iyi bir yöntem olmadÜðÜnÜ söyleyip, geriden gelmek isteyenlere
baíka yöntemler kullanmalarÜnÜ tavsiye
ediyorlar.
Bu benzetmeyle yola çÜkan kitap
özetle íunu söylüyor: Ekonomik büyüme, zenginleíme, ülke çÜkarlarÜnÜ koruma
amacÜyla dünyanÜn birçok geliímií ülkesi
birçok durumda devletçi ve korumacÜ
araçlarÜ kullanmaktan kaçÜnmadÜlar.
Bu ülkeler ekonomik iíleyiílerini hiçbir
dönemde hepten piyasanÜn kurallarÜna

örneðin CNC tezgah var. Her zaman
olmasa da çoðu zaman dilediðiniz ülkeden dilediðiniz makineyi getirebiliyorsunuz. ‘Çoðu zaman’ diyoruz, çünkü kimi
durumlarda, örneðin 5 eksenli bir CNC
Sanayileímenin
almak istediðinizde, ‘nerede kullanÜlacak’
gibi sorular ve ‘tarife dÜíÜ engeller’ ile
Gizli Tarihi2
karíÜlaíma olasÜlÜðÜnÜz var.
Öte yandan, geliímií ülkelerin yÜllarAtilla ÇINAR
ca
uðraíarak,
Ar-Ge harcamalarÜ yapaMakine Mühendisi
rak geliítirdiði teçhizata bir az geliímií
ülkenin, parasÜnÜ ödemek íartÜyla, kolayterk etmediler. Ama aynÜ ülkeler, geriden doðrudur. ñnsanlÜk tarihi boyunca da
ca sahip olabildiði ve bu yolla geliímií
gelenlere her zaman, hem de íiddetle
insan topluluklarÜ arasÜnda sürekli bu tür ülke ile arasÜndaki açÜðÜ kapatma íansÜna
‘liberal ekonomi – hepten serbest pazar’ alÜíveriíler olmuítur. Göç ve ticaret yoleriíebildiði de her zaman doðru deðil.
tavsiyesinde bulundular. Bu arada tavsi- larÜ tarihin her döneminde yeni fikirlerin, Çünkü bu altyapÜlar maliyetli olduðunyelerde bulunmakla kalmayÜp, bu tavsiyeni buluílarÜn ve farklÜ kültürlerin trans- dan geri kalmÜí ülkeler bu teknolojilere
yelerin uygulanabilmesini saðlama almak fer hatlarÜ olarak ií görmüítür. Bu alÜíve- sahip olabilmek için sürekli geliímií
için de çeíitli örgütler kurdular. Hemen
riíler çoðu zaman uygarlÜðÜn geliímesini
ülkelere borçlanÜyorlar. Bir anlamda geri
akla gelen, Dünya BankasÜ, IMF, Dünya olumlu yönde etkilemiítir. Günümüzde
kalmÜí ülkeler geliímií ülkelerin Ar-Ge
Ticaret Örgütü gibi kuruluílar tavsiyelerin de bu durumun geçerli olduðu örnekler
faaliyetleri için kaynak aktarÜyorlar.
dÜíÜnda yollar arayanlarÜ hizaya getirmek vardÜr ve Güney Kore deneyimi bu baðBurada asÜl kritik olan soru gündeme
için kurulmuí ve iíletilmektedir.
lamda iyi bir örnek sayÜlabilir.
geliyor: Peki geri kalmÜí ülkeler serbest
Ancak elimizdeki kitaba göre, baílÜca ticaretin saðladÜðÜ olanaklarÜ kullanarak
Liberal ekonomi ve serbest ticaretin
iki
nedenle,
serbest ticaret az geliímií
eriítikleri bu ileri teknoloji ürünlerini ‘çöfakir ülkeler için daha iyi olduðu, onlarÜn
ülkelerin aleyhine iílemekte.
züp, öðrenip yeniden üreterek’ geliímií
da geliímií ülkelerin seviyesine çÜkabilmesi için mucize ya da yaratÜcÜ çözümler
Bir kere geliímií zengin ülkelerin tüm ülkelerle aralarÜndaki açÜðÜ kapatamazlar
mÜ? Kuíkusuz bu mümkündür, ancak
içerdiði söylendi. Oysa gerçekler ve
serbest ticaret dayatmalarÜna ve serbest
bunun için hemen her zaman bir devlet
somut rakamlar bunun doðru olmadÜðÜnÜ ticareti bir tabu ilan etmelerine karíÜn,
politikasÜ ve bu politikayÜ uygulayacak
ortaya koyuyor. Kitap bu gerçeði birçok
her malÜn ticareti serbest deðil. Özellikle
siyasi irade gerekli olmuítur. Kuíkusuz
yaíanmÜí ülke örneðiyle gözler önüne
yeni ya da stratejik alanlara ait teknoloseriyor.
jilerin ticaretinin yazÜlÜp söylendiði kadar Güney Kore örneðine bu gözle bakmakta
serbest olmadÜðÜnÜ, ‘ambargo’ dönemleri yarar var.
Dünya ticaretinin tümüyle serbestyaíamÜí ülkenin insanlarÜ olarak çok iyi
AyrÜca, ‘Yeni Dünya Düzeni’ kurguleímesini savunan ideolojinin önemli
biliyoruz.
layÜcÜlarÜ
bunu da çok iyi bildiklerinden
argümanlarÜndan biri íu oldu: Ticaretin
gerekli önlemleri alÜyorlar ki, buna da
Meselenin daha kolay anlaíÜlmasÜ
önündeki engellerin kalkmasÜ, mal ve
için en iyi bildiðimiz ve içinde yaíamakta kÜsaca emperyalizm deniyor.
hizmetlerin serbestçe alÜnÜp satÜlabilmesi
olduðumuz
OSTñM’den örnek verecek
Sanayileímenin Gizli Tarihi
geri kalmÜí ülkelerin teknoloji transfer
Ha-Joon Chang
etmelerinin önündeki engelleri de kaldÜ- olursak:
EPOS YayÜnlarÜ
rÜr. Böylece geri kalmÜí ülkeler transfer
Hepimizin bildiði üzere OSTñM’de
ñngilizce’den çeviren: Emin Akçayüzlerce ‘ileri teknoloji’ ürünü, zengin
ettikleri teknolojiler sayesinde daha hÜzlÜ
ülkelerden satÜn alÜnmÜí imalat altyapÜsÜ, oðlu
geliíip zenginleíebilirler. Bu sav kÜsmen

acinar@etik.com.tr

B

ir önceki sayÜda Sanayileímenin
Gizli Tarihi adlÜ kitabÜ tanÜtmaya
çalÜíÜp, kitaptan çÜkardÜðÜm önemli
bir dersi buraya taíÜmÜítÜm: Bu, tarihin
belirli bir döneminde kaderleri ve geliíme çizgileri birbirine çok benzeyen,
ancak 1980’li yÜllarÜn baílangÜcÜyla yollarÜ
ayrÜlan Türkiye ve Güney Kore’nin yakÜn
tarihlerinden alÜnacak bir dersti.
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Savunma Sektörünü
Buluúturuyor
Yurt içi ve dÕúÕnda çalÕútÕklarÕ kurumlarda etkin pozisyonlarda bulunan vatandaúlarÕmÕzÕn arasÕnda
köprü oluúturarak ülkemizin geliúmiúlik düzeyine katkÕda bulunmayÕ amaçlayan SøNERJøTÜRK,
düzenledi÷i organizasyonla savunma teknolojileri alanÕnda faaliyet gösteren Türkler’i buluúturuyor.
Buluúma 11-14 Ekim 2012’de Sheraton Çeúme Hotel’de gerçekleútirilecek.

G

ünümüzün neredeyse bir
savaĀà andàran rekabet
ortamànda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaĀlarànàn, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kalkànmasàna, muasàr medeniyetler seviyesinin üstüne

çàkmasàna gönül verenlerin bir araya
geldiØi, düĀüncelerini, araĀtàrmalarànà, projelerini ve iĀ planlarànà paylaĀtàØà, ortaklàklar kurduØu bir platform SßNERJßTÜRK.
SßNERJßTÜRK, aØàrlaĀan küresel

‘Kümelenme’ye
geri ödemesiz destek
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlÕ÷Õ’nÕn
Kümelenme Destek ProgramÕ Yönetmeli÷i,
Resmi Gazete’de yayÕmlanarak yürürlü÷e girdi.

Y

önetmelikle, Türk sanayisinin rekabet edebilirliØinin ve
verimliliØinin yükseltilerek,
dünya ihracatàndan daha fazla pay alan,
aØàrlàklà olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretildiØi, imalat sanayisindeki kümelenme teĀebbüslerinin desteklenmesi
amaçlanàyor. Bir kümelenme teĀebbüsünün desteklenme süresi 5 yàl olacak.
Bakanlàk tarafàndan saØlanacak geri
ödemesiz destek oranà, her bir iĀ planà
tamamlandàØànda iĀ planà toplam bütçesinin yüzde 50’sini, her destek kalemi bazànda yüzde 75’ini geçemeyecek.
Kümelenme teĀebbüsünün sözleĀmeye,
yönetmeliØe ve mevzuata aykàrà Ņili
tespiti halinde rapor düzenlenecek ve
destek durdurulacak.

OSTßM Kümeleri
tebliØe hazàr
Yönetmelikle ilgili görüĀlerini aldàØàmàz, savunma ve havacàlàk, iĀ ve inĀaat
makineleri, yenilenebilir enerji ve çevre
teknolojileri ve medikal olmak üzere
dört farklà sektörde kümelenme çalàĀmalarànàn yürütüldüØü OSTßM OSB
yönetimi Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlàØà’nàn Kümelenme Destek
Programà’ndan oldukça ümitli.
OSTßM Vakfà Genel Sekreteri Gül-

rekabet ortamànda ülkemizi geliĀmiĀ
ülkeler arasànda saygàn bir konuma
ulaĀtàrmak, Türkiye’yi teknoloji
üreten “Lider Ülke” konumuna yükseltmek için çalàĀmalarànà düzenlediØi sektörel buluĀma günleri ile
sürdürüyor.
Bugüne kadar “HaberleĀme & BiliĀim” ve “Savunma-Uzay-Havacàlàk”
sektörlerinde 2008 ve 2010 yàllarànda 4 etkinlik gerçekleĀtiren SßNERJßTÜRK, bu yàl da ilk olarak Savunma Teknolojileri sektörünü bir araya
getiriyor. Tüm dünyadan sektörle ilgilenen iĀ adamà, akademisyen, öØrenci Türkler’in katàlacaØà etkinlik
ile, Savunma teknolojileri alanànda
yapàlan çalàĀmalaràn paylaĀàlmasà,
bilgi aØà ve iĀbirliØinin güçlendirilmesi hedeņeniyor.
Yurt içinden ve yurt dàĀàndan gelen
tüm katàlàmcàlaràn kurulan standlarà
ziyaret ederek bilgi alabilecek, sergi alanànda iĀ kadànlarà, iĀ adamlarà, akademisyenler, bürokratlar ve
yöneticilerin buradaki Āirketlerin ve

2
naz KaraosmanoØlu, OSTßM olarak
bölgesel kalkànma çalàĀmalarà çerçevesinde oluĀturduklarà kümelenmelerle
çok önemli çalàĀmalara imza attàklarànà
ve kümelenme kavramànàn bölgesel ve
sektörel kalkànma adàna çok faydalà bir
model olduØunu vurguladà. Verilecek
olan bu desteklerin iĀ planlarà bazànda deØerlendirilecek olmasànàn da çok
doØru bir karar olduØunu söyleyen KaraosmanoØlu, “Kümelenme kavramànà hayata geçiren ilk kurumlardan biri
olarak kümelerimizin yapàlanmalaràyla,
iĀ planlaràyla hazàr durumdayàz. Kümelenme çalàĀmalarànàn baĀlatàldàØà günden bugüne, neredeyse 4 yàldàr çok ders
çalàĀtàk, çok emek harcadàk ve bünyemizdeki küme organizasyonlarànà belli
bir noktaya taĀàdàk. OSTßM Kümeleri
olarak hazàr durumdayàz. BakanlàØàmàzàn bu desteØini de son derece yerinde
bir uygulama olarak görüyoruz.”

011, 2012 sezonunda Ankara
Amatör Süper Ligden Bölgesel Amatör Lige yükselen
Ostimspor’un, 2012, 2013 Futbol
sezonunda tek hedeŅ Āampiyonluk.
NevĀehir Ürgüp’te sezon öncesi
kamp çalàĀmalarànà sürdüren Ostimspor lige sàkà hazàrlanàyor. Ostimspor
Genel Koordinatörü Hakan Demirkan ßç Anadolu ve Batà Karadeniz

projelerin faaliyetleri, kabiliyet ve
kapasiteleri hakkànda doØrudan bilgi sahibi olabilecek ve Türkiye’nin
geleceØi için bir SßNERJß yaratmaya
devam edecekler…
\ SßNERJßTÜRK’ün Bu seneki
faaliyet programà ise Āu Āekilde;
\ 3üncü SßNERJßTÜRK – HaberleĀme & BiliĀim 27 - 30
Eylül 2012
\ 3üncü SßNERJßTÜRK - Savunma Teknolojileri 11 - 14
Ekim 2012
\ SßNERJßTÜRK - Otomotiv 08 - 11 Kasàm 2012
\ SßNERJßTÜRK – SaØlàk Teknolojileri - 29 Kasàm - 02 Aralàk 2012
\ SßNERJßTÜRK - Endüstriyel
Tasaràm - 10 – 13 Ocak 2013

Yeni sezona
hazÕr
bölgesi Takàmlaràndan oluĀan gurubun üst seviye çekiĀmeye sahne olacaØànà, tüm takàmlaràn birbirine denk
güçte olduØunu, Ostimspor’un da
bu hedef doØrultusunda centilmence
mücadele edeceØini belirterek, tüm
takàmlara baĀaràlar diledi... Ostimspor yeni sezonda OSTßM stadànda
oynayacaØà maçlara tüm OSTßM camiasànà ve sporseverleri bekliyor.
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THY ile 1590€
destegi

5 yıldızlı birinci sınıf otelde konaklama

Tel: 0212 219 75 75

Tel: 0312 354 01 02

Savunma ve HavacàlàØàn
Devleri Ankara’da…
Savunma ve havacÕlÕk sektörlerinin dünya çapÕndaki dev
firmalarÕ sektörün Türk firmalarÕyla tanÕúmak ve ikili iú görüúmeleri
gerçekleútirmek için Ankara’ya geliyor. Savunma Sanayi MüsteúarlÕ÷Õ
deste÷iyle ve OSTøM Savunma ve HavacÕlÕk Kümelenmesi (OSSA)
ev sahipli÷inde 6-8 Mart 2013 tarihinde gerçekleútirilecek olan
Savunma ve HavacÕlÕkta Endüstriyel øúbirli÷i Günleri ile yerli savunma sanayinin
kabiliyetlerini dünya devlerine göstermek hedefleniyor.

SSM MüsteúarÕ
Murad BAYAR

D

ünya savunma ve havacàlàk sanayinin dev isimleri OSTßM Savunma ve
Havacàlàk Kümelenmesi (OSSA)
ile Fransàz organizasyon Ņrmasà BCI’nin organizatörlüØünde
ve SSM’nin desteØiyle; 6-8 Mart
2013 tarihinde Congresium Kongre Merkezi’nde gerçekleĀecek olan
Savunma ve Havacàlàkta Endüstriyel ßĀbirliØi Günleri kapsamànda
Türk Ņrmalaràyla buluĀmak
uĀmak için
Türkiye’ye geliyorlar.
Bu yàl ilk kez gerçekleĀecek
leĀ
e ecek olan
ve 3 gün sürecek olan etkinliØin ilk
gününde Türkiye’deki Savunma Havacàlàk ve Offset Pazarànàn
Panaromasà konulu konfeonferansa katàlacak olan davetli ve
katàlàmcàlar; etkinliØin 2. ve 3. gününde ise ikili iĀ görüĀmeleri
Āmeleri
r yapma fàrsatà yakalayacaklar.
klar. Ayràca
orjinal ekipman üreticilerinin
lerinin satàn
alma süreçleri ve tedarik
darik zinciri

politikalarà üzerine workshoplaràn
orkshoplaràn
da düzenleneceØi etkinliØin
liØin son gününde katàlàmcàlar dilerlerse
rlerse sanayi
gezisine de katàlabilecekler.
ekler.

Türkiye’de ilk kez gerçekleĀecek
olan ikili iĀ görüĀmeleri konseptiyle etkinliØi organize eden OSSA,
savunma ve havacàlàk sektörlerinin
ihtiyaçlarànàn karĀàlanmasànda yerli
üretimin payànà artàrmak ve üyesi
olan KOBß’leri uluslararasà pazarda
rekabet edebilir hale getirmek amacàyla 2008 yàlàndan bugüne faaliyetlerini sürdürüyor. 89 üye KOBß
ve 2300’den fazla personel
kapasitesiyle her

geçen
gün daha da
büyüyen ve güçlenen küme, 25 yàldàr
dünya çapànda baĀaràlà
konferans ve ikili iĀ görüĀmesi etkinliklerine imza atmàĀ BCI isimli dünyaca ünlü
Fransàz organizatör Ņrmayla
güçlerini birleĀtirerek dünyanàn

savunma ve havacàlàk alanàndaki
dev Ņrmalarànà Türk Ņrmalarla buluĀturmak için kollarànà sàvadà. 20
ülkeden, 250 Ņrmanàn katàlacaØà ve
2000’e yakàn ikili iĀ görüĀmesinin
yapàlacaØà etkinlik Türkiye’de bir
ilk olmasàyla dikkat çekiyor. YurtdàĀàndan hem ana tedarikçi Ņrmalaràn hem de yan sanayi Ņrmalarànàn
katàlàmàyla gerçekleĀecek organizasyona, yurt içinden de TAI, FNSS
gibi ana sanayi
Ņrmalarà ve yan
sanayi Ņrmalarà
katàlacak.
Sektörün
yurt
dàĀà baØlantàlarànàn geliĀtirilmesi
için son derece
faydalà
olmasà
beklenen organizasyon hakkànda
Savunma Sanayi
MüsteĀarà Murad
Bayar Āunlarà söyledi; “Son on yàlda geliĀen savunma ve havacàlàk sektörlerimizle
Ankara’da düzenlenecek olan “Savunma ve Havacàlàkta Endüstriyel
y
ßĀbirliØi Günleri” ne ev sahipliØi
yapmaktan mutluluk duyuyoruz.
Bu organizasyon çarpàcà bir ortam
yaratacaØàna;
a y n à
zamanda yerel
ve uluslar arasà
Āirketlerin
yeni

iĀ aØlarà kurmasàna ve iĀ birlikleri
fàrsatlarà yakalamasàna olanak veren bir teknoloji platformu oluĀturacaØàna inanàyorum”
OSTßM OSB Yönetim Kurulu
BaĀkanà Orhan Aydàn ise “Dünyanàn dört bir yanàndan gelecek olan,
savunma ve havacàlàk sektörünün
önemli aktörlerini ve KOBß’lerini,
Türkiye’de buluĀturmaktan mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Savunma ve Havacàlàkta Endüstriyel
ßĀbirliØi Günleri kapsamànda her
katàlàmcànàn, diØer tüm katàlàmcàlaràn vizyonunu geniĀleteceØini

düĀünüyor ve OSTßM olarak bu organizasyonun hazàrlanmasànda pay
sahibi olmaktan gurur duyuyoruz”
diye konuĀtu.
OSSA Yönetim Kurulu BaĀkanà
Ahmet Mithat ErtuØ da, “Savunma
Endü
ve Havacàlàkta Endüstriyel
ßĀbirliØi
Günleri ile dünya Ņrmalaràna kapàbulun
laràmàzà açmàĀ bulunuyoruz.
Burada
iĀbirlikleri ile en kaliyapacaØàmàz iĀbirlik
teli ve en rekabetçi ürünü beraberce üreteceØimizi düĀünüyorum”
dedi.
“Savunma ve Havac
Havacàlàkta Endüstriyel ßĀbirliØi Günleri” hakkànda daha
detaylà bilgi sahibi oolmak isteyenler
30 Ekim 2012’de saa
saat: 14:00’de Ankara SöØütözü’ndeki JW Marriott
Ote
Otel’de
düzenlenecek basàn toplantàsàna kkatàlabilir veya
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