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Türkiye’de i yapmak zor
Dünya Bankas’nn ülkeleri i yapma kolaylklar açsndan sralad “Doing Business 2011”
raporu açkland. Geçen yl 183 ülke arasnda i yapma kolayl açsndan 60’nc srada
olan Türkiye, 2011 için hazrlanan listede 65’nci sraya yerleti.
Snr ötesi ticaret (sra) 76

Arzu AKAY

• hracat için gerekli belge (say) 7
• hracat için gerekli süre (gün) 14
• hracatn maliyeti (Konteyner bana
dolar) 990
• thalat için gerekli belge (say) 8
• thalat için gerekli süre (gün) 15
• thalatn maliyeti (Konteyner bana
dolar) 1063

54. Avrupa Kalite
Kongresinden
Notlar
16’da

Atilla ÇINAR
Üniversite,
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19’de
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Dayanma
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ürkiye, Dünya Bankas’nn “i
yapma kolayl” sralamasnda
183 ülke arasnda 65’nci oldu.
Dünya Bankas’nn 183 dünya ülkesini i
yapma kolayl açsndan sralad “Doing Business 2011” ( Yapma Kolayl
2011) raporu açkland. Türkiye 2011 ylnda i yapma kolayl endeksinde 65’nci
sraya yerletirildi. Geçen 60’nc srada
olduu bildirilen Türkiye’nin 2011’de
be sra daha aada olaca ortaya çkt. Sralamada, Türkiye’nin üzerinde yer
alp daha kolay i yapma ortamna sahip
olduu belirtilen ülkeler arasnda, Suudi Arabistan, Malezya, srail, Meksika,
Kbrs Rum Kesimi, Ermenistan, Türk
Cumhuriyetleri, Ruanda, Vanuatu, Fiji
yer alyor.
Rapora göre Türkiye “Vergilerin ödenmesi” küresel sralamasnda ise 75’inci
srada bulunuyor. Ödenecek vergi saysnn ylbana 15 olarak hesapland
Türkiye’de irketler vergi ödemek için ylda 223 saat ayryor. Raporda Türkiye’nin
i yapma kolayl açsndan dier özellikleri öyle sraland:
• Prosedür (say) 6
• Süre (gün) 6
• Maliyet (kii bana gelirin yüzdesi
olarak) 17.2
• Asgari sermaye (kii bana gelirin
yüzdesi olarak) 9.9

naat izinlerinin alnmas
(sra) 137
• Prosedür (say) 25
• Süre (gün) 188
• Maliyet (kii bana gelirin yüzdesi
olarak) 231.4

Emlak alm ve kayt (sra) 38

0 312 385 58 20 - 21

Bask : Dünya Yaynclk A..
YÖNETM MERKEZ

• Prosedür (say) 6
• Süre (gün) 6
• Maliyet (mülk deerinin yüzdesi
olarak) 3.0

Kredi alma (sra) 72

Uzayça Cad. Uzayça Ticaret Merkezi
No:29/47 Ostim/ANKARA
Tel : 0 312 385 58 20 - 21
Faks : 0 312 385 78 37
www.ostimgazetesi.com

• Yasal haklar endeksindeki gücü
(0-10) 4
• Kredi bilgi endeksindeki derinlii
(0-6) 5
• Resmi sicil kapsam (yetikinlerin
yüzdesi) 18.3

Yatrmclarn korunmas (sra) 59
• Bilgilendirme endeksindeki derecesi (0-10) 9
• Yönetici sorumluluk endeksindeki
derecesi (0-10) 4
• Hissedar davalarndaki kolaylk
endeksi (0-10) 4
• Yatrmc koruma endeksinin gücü
(0-10) 5.7

Vergilerin ödenmesi (sra) 75
• Vergi says (ylbana say) 15
• Süre (ylda bana saat) 223
• Toplam vergi oran (karn yüzdesi
olarak) 44.5

Bir iin sona erdirilmesi (sra) 115
• Süre (yl) 3.3
• Maliyet (Mülkün yüzde deeri) 15
• Recovery Rate (dolar bana sent)
21.1”

Dünyada durum
Dünyada i yapmann en kolay olduu ülkeler sralamasnda ilk 10
sray ise, Singapur, Hong Kong,
Yeni Zelanda, ngiltere, ABD, Danimarka, Kanada, Norveç, rlanda ve
Avustralya ald. Listenin son sralarnda ise Eritre, Brundi, Orta Afrika
Cumhuriyeti ve Çad bulunuyor.
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Ankara Kalknma Ajans Ostim’i inceledi
performansa ihtiyaç duyduunu, bu
açdan kalknma ajanslarnn önemli bir
ilevinin olacan söyledi.
Aydn,
Kalknma
Ajansnn
iyi çalmas halinde iller arasnda
Ankara’nn gelimilikte ortalamann
üzerine çkacan da belirterek,
“Ankara’da bu ilin kalknmasndan
sorumlu olmas gereken mesleki
kurulular, birlikler ve yerel yönetimler
var. Sanayi odas, ticaret odas,
belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum
kurulular gibi. Bunlarn enerjisini
kalknmaya yönelik olarak organize
edecek, uyumlarn salayacak bamsz
bir kurula ihtiyaç vard. Umarz bu
ihtiyac Kalknma Ajans giderecektir”
eklinde konutu.
Ajans uzmanlar daha sonra bölgede
bulunan teknokent, enerji santral ve
baz rmalar gezerek bilgiler aldlar.
Uzmanlar heyetinin çalmas OSB’de
yaplan deerlendirme toplants ile sona
erdi.

A

nkara Kalknma Ajans’nn
uzmanlarndan oluan dört
kiilik bir heyet OSTM’DE
incelemeler yapt. Ostim Organize
Sanayi Bölgesi Bakanlnda Yönetim
Kurulu Bakan Orhan Aydn,
Bölge Müdürü Adem Arc ve küme
koordinatörleri ile buluan heyete
OSTM’in gelime süreci, kümelenme

çalmalar ve projeler hakknda bilgiler
verildi.
Ayn zamanda Ankara Kalknma
Ajans Yönetim Kurulu Üyesi de
olan Orhan Aydn toplantda yapt
konumada, Türkiye’nin gelitiini
ancak kendisinden ileride bulunan
gelimi ülkelerle kyaslandnda
kalknmaya yönelik daha fazla

öncelemektedir.
5449
Sayl
“Kalknma Ajanslarnn Kuruluu,
Koordinasyonu ve Görevleri Hakknda
Kanun”ile yasal çerçevesi çizilen
kalknma ajanslar kurulmu olduklar
bölgelerde kamu kurumlar, yerel
yönetimler, sivil toplum örgütleri,
üniversiteler ve özel sektörle koordineli
bir biçimde bölge kalknmas ile ilgili,
bölgeleraras ve bölge içi gelimilik
farklarn azaltmak, bölge tantmnn
yaplmas, bölgenin rekabetçilik
gücünü ve yenilikçilik kapasitesini
arttrmaya
yönelik
çalmalar
yürütmektir.
Bu
çerçevede
çalmalarna
balayan Ankara Kalknma Ajans’nn
öncelikli hedefi Bölge Plan’nn
hazrlanmasdr. Böylece, Ankara’nn
mevcut durumu, kalknma için öncelikli
hedefleri, rekabet analizi ortaya çkm
olacaktr. Paydalarn etkin katlm ve
konsensüs ile desteklenecek sektörler
ve konular belirlenmi olacaktr. Öte
yandan, rekabet gücü bulunmayan
ancak, gelime potansiyeli bulunan
Ankara Kalknma Ajans:
sektörlerle ilgili de yaklamlar
Bölge Plan içerisinde yer alm
“Son dönemlerde
hayatmza olacak. Ankara Kalknma Ajans’nn
giren yeni kurululardan biri de yapacak olduu en önemli çalma,
kalknma ajanslar. II. Dünya
en büyük hedefimiz;
Sava sonras batda etkinlik
Ankara’da
yaayan
kazanan
yap,
merkezden
vatandalarmzn
kalknma modelleri yerine,
yaam
kalitesinin
bölgesel ve yerel kalknmay
yükseltilmesidir.”
K AL K INM A A J A NS I

ANK ARA

Ankara memur ehri idi,
sanayi ehri oldu
Güngör URAS

A

nkara’y biz genelde memur
ehri olarak bilirdik. imdi sanayi ehri oldu... Ankara Sanayi Odas’nn (ASO) açklamalarna
göre Ankara, imdilerde Türkiye’nin
baz kriterlere göre ikinci, baz kriterlere göre ise üçüncü büyük sanayi ehri.
2008 ylnda Türkiye’nin 500 büyük sanayi
iletmesi içinde 34, 2009 ylnda ise 36 Ankararmasyerald.ASO’yaüye4bin500’e
yakn rma, 300 binden fazla kiiye çalma
imkan salyor. ASO tarafndan yaplm
Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin
yan sra, Ostim, vedik, Siteler, Akyurt ve
ehrin çeitli bölgelerine yaylm Türkiye
ölçeinde büyük sanayi iletmeleri var.
ASO’nun 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde
270 fabrikada 20 bin kii çalyor.
Temelli’de yapm süren 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin altyap çalmalar tamamlanm. Üst yap yatrmlarn tamamlayan
20’ye yakn rma üretime geçmi. Bu sanayi bölgesinde 320 fabrika faaliyet gösterecek. Temelli’de ayrca Bakent ve Anadolu Organize Sanayi Bölgeleri kuruluyor.
Ayrca Döküm htisas Sanayi Bölgesi ile
“Teknoloji Gelitirme Bölgesi” kurma
çalmalar yürütülüyor.
(....)

Makine sanayi geliiyor
Ankara sanayiinde öne çkan üretim
tesisleri makina ve alat, tekstil ve giyim
sanayii ve demir ileri sektörlerinde younlam durumda. En yüksek istihdam
salayan sanayi sektörleri; tat araçlar
sanayi, elektrik sanayi ve muhtelif gda
sanayii. En yüksek sermaye birikimine
sahip sanayi sektörleri ise elektronik,
inaat ve tesisat müteahhitleri ve muhtelif gda sanayii. ASO’ya göre yazlm,
elektrik-elektronik ve savunma sanayiinin
Türkiye’de en fazla younlat il Ankara.
Sanayi iletmelerinin üçte birinden fazlas ihracata dönük üretim yapyor. hracat yapan iletmelerin toplam içindeki pay yüzde 36.8 olarak belirlenmi.
Sanayi üniversite ibirlii konusunda dikkat çeken gelimeler var.
Ankara’daki 10 üniversitenin beinde teknopark var. Teknoparklar sanayinin gelimesine destek veriyor.
Ankara, iller aras rekabetçilik endeksinde
stanbul’un ardndan ikinci srada. Beeri
sermaye ve yaam kalitesinde birinci, markalama becerisi ve yenilikçilikte ikinci,
ticaret becerisi ve üretim potansiyelinde
üçüncü, eriilebilirlikte beinci srada yer
alyor. Ülke ekonomisine en yüksek gayrisa katma deeri salayan ikinci kent oldu.
(MLLYET)
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Türkçe konuan giriimciler Ostim’de
Türkçe konuan iadamlar topluluu Ostim’de ilgi alanlarna giren
sektörlerde faaliyet gösteren sanayici ve iadamlar ile bir araya geldi.

Paydos
dediimiz iler…

T

eknoloji Politikalar Ve Yönetimi Uzman
Mahmut Kiper, “Artk Paydos” adl kitabnda
Cumhuriyet’in ilk dönemlerindeki sanayi ve
kalknma hamlelerini anlatyor.
Kitabn, ‘Cumhuriyet’in Uçak Fabrikalar’
bölümünde bugün bile ender rastlanacak özgüvene
sahip iki özel giriimcimizin, Vecihi Hürku ve Nuri
Demira’n kurduu uçak fabrikalarnn öyküsüne yer
veriliyor; ve tabi ki akbetlerine…
Bu tesislerin bir yerlerden gelen iaretle kurgulanan
kötü sonu yazmzn omurgasn oluturuyor.
Birlikte okuyalm:

“...Fakat ksa süre sonra Türk Hava Kurumu’nun
verdii siparileri iptal etmesi gibi olaylarn dourduu
zorluklarla 1945 ylnda tesisler kapatlr.
Evet Cumhuriyet kurulur kurulmaz ta 1924’de
ülkemizin ulusal politikas en iddial ve zor sanayilerden
olan uçak sanayi kurulmas üzerinedir ve bu baarlr.
En zor artlarda gerekli kaynak bulunur, teknolojiler
edinilir, özümsenir, gerekli insan kaynaklarnn bir ksm
yurtdnda eitilerek salanr. Özel sektör de, ald
cesaretle bu alanda önemli yatrmlar yapar, gelimeler
salar. Deyim yerinde ise okyanus geçilir…
Peki ama büyük zorluklar aarak, uçak sanayini
kurmay baarm Cumhuriyet neden uçak üretiminden
vazgeçmitir? lk ipuçlar çok öncelere dayanmaktadr.
M.Bahattin Adgüzel’in yazdklarna göre 1925-50
yllar arasnda Türkiye’yi ziyaret eden havaclkla ilgili
Amerikallarn, resmi görevlerinin dnda ziyaret ettikleri
iki önemli kurum ve tesis vardr. Birincisi Türk Hava
kurumu ve uçak fabrikas, ikincisi ise Nuri Demira Uçak
Fabrikas ve Gök Okulu. Uzmanlar fabrikalar gezerken
yaplan ileri ve gelimeleri sürekli takip ederler ve bugün
de olduu gibi gayet güzel demeçler vererek ülkemizden
ayrlrlar. Ama, ülkelerine döndüklerinde önerdiklerinin
neler olduu ksa sürede anlalr.
Türk iye uçak sanayi ile ilgili dokümanlarda, bu
fabrikalarn kapanma nedenlerine yönelik ortak bir görü
vardr: Ülkemizde üretilen uçaklar için sipariler kesilir.
Çünkü, uçaklar Amerikan askeri yardm olarak Marshall
Plan çerçevesinde bu ülkeden alnacaktr! ayet, ulusal
sanayimize ve birikimimize dayanan ilerleme ve gelime
süreci devam etseydi bugün nerelerde olurduk? Bunun
cevabn hiç bilemeyeceiz..”
O günlerin öyküsü böyle.
imdi yeniden kendi uçamz yapma arzumuz
var. Yöntemi ve süreçleri nasl olur; devlet politikasdr.
Ama ‘biz yapamayz’ diye kar çkanlara yant yine
kitabn son söz bölümünde yazarmz veriyor: “O gün
o koullarda yaplanlarn bugün yaplamamasnn
mazereti olamaz.”
-Küreselletik, serbest Pazar var, yerli yabanc diye bir
ey yok, hazr yaplm var, hazr üretilmii var, nerede
ucuzsa oradan alrz, yaklam ile..
-Süper güçlerin uyuturucu paketleri ile gidilecekgelinecek yer bellidir.
ddia edelim!
-Kendi uçamz yapacaz, kendi tankmz
yapacaz, kendi gemilerimizi yapacaz, metro
araçlarmz yapacaz, santrallarmz, otomobillerimizi
yapacaz…
Yazar Kiper’e, dostu Selahattin anbaolu’nun sözü
esin kayna olmu. Biz de tekrar edelim: “Yukardaki
paydos diyene kadar çalmalyz. Çünkü
ülkemizin buna ihtiyac var.”
ddia edelim, ama mutlaka iddial da olalm!

T

OOB tarafndan organize
edilen Türkçe konuan giriimciler program çerçevesinde Ostim Organize Sanayi
Bölgesi tarafndan arlanan iadamlar ilgi alanlarna göre davet
edilen Ostimli iadamlar ile ikili
görümeler yaptlar.
Komu
ülkelerde,
Orta

Asya’da, Balkanlarda yaayan ve
Türkçe konuan giriimciler ile
ülkemizin balarn güçlendirmek
için 2005 ylndan bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii ile
Dileri Bakanlnn ibirliinde Türkçe Konuan Giriimciler
Program düzenleniyor. Bugüne
kadar düzenlenen programlara,

komu ve akraba topluluklardan
yaklak 350 i adam/i kadnnn
katld bildirildi.
16-27 Ekim 2010 tarihleri arasnda Ankara ve stanbul illerinde
düzenlenecek XI. TOBB Türkçe
Konuan Giriimciler Programna 25 ülkeden 45 katlmc itirak
ediyor.

Paris’te Türk firmasna ödül
Paris Versailles’de 10.Su gerçekletirlen Global Alç
Konferans’nda Ankara’dan programa katlan Eriim Makina
rmas Yln Tedarikçisi ödülüne layk görüldü

P

aris Versailles’de 10.su
gerçekletirlen
‘Global Alç Konferans’nda
Ankara’dan programa katlan
Eriim Makina Firmas ‘Yln tedarikçisi’ ödülüne layk görüldü.
Firmaya dünyann birçok
ülkesinden katlan bu alandaki
lider firma temsilcilerinin yer
ald 350 delegelerin oylar ile
“Yln Tedarikçisi” ödülü verildi.
1993’te Ankara OSTM’de kurulan firma, ta ve topraa dayal endüstriler, inaat sektörüne
hammadde, yar mamul ve mamul
madde, makine ve ekipman üretimi, proses tasarm, projelendirme
ile danmanlk ve anahtar teslimi
komple tesis çalmalar yapyor.
Firma daha önce de 2 yl üst üste

KOB ihracat ödülünü almt. 20
ülkede alç alannda fabrika kuran
ve anahtar teslim eden firma özellikle Kazakistan, Azerbaycan,
Ukrayna, Ermenistan, Gürcistan,
Rusya, Orta Asya, Ortadou ve Kuzey Afrika da hizmetler sunuyor.
Eriim Makine naat Emlak
Sanayi Genel Müdürü Fevzi Aker,
Rusya’da yaptklar fabrikann
açlndan Fransa’ya geldiklerini, konferansa tedarikçi firma olarak katldklarn, konferansta alç
ile ilgili her kesimden firmann
katldn, firmalarnn dünyann
önde gelen firmalarna makinalar
verip fabrikalar kurduklarn belirterek örnek olarak Fransz Lafar-

ge, Saint Gobain gibi firmalarla
çaltklarn söyledi. Aker, Saint
Gobain’le Cezayir’deki bir fabrika için sözleme yaptklarn
ve onun üzerine proje çalmalarna da baladklarn belirtti.
Paris Bakonsolosu Uur Arner konumasnda “Versailles’de
bir yatrmc bir Türk firmasna
katlm olmas gurur kayna,
ödül verilmesi de ayr bir gurur
kayna. Türk i adamlarnn ve
firmalarnn yurt dna açlmalar
ve dier büyük firmalarla i birlii
halinde olmalar bize büyük bir
kvanç veriyor. Kendileri ile gurur
duyuyoruz” dedi.
(KAYNAK:www.sondakika.com.)
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SEKTÖ
EKTÖR OLUTURAN UYGULAMA:
• Üretimi ve stihdam Artrr,
• Yeni Teknoloji ve Yetenek Kazandrr,
• hracat Gelitirir,

• Yabanc Yatrm Salar.
• Ülkeden döviz çkn azaltr,
• Pazar payn korur.

Özal döneminde tantk

Birçok ülkede uygulanan ve Türkiye’de ilk kez Babakan ve Cumhurbakanlarmzdan
Merhum Turgut Özal zamannda karlkl ticaretin bir türü olarak tantmz ‘offset’,
ülkemizde de uygulanyor. Ancak, offset uygulamalarndan, askerî ithalat, savunma ve
havaclk sektörleri dnda yeterince faydalanlmad belirtiliyor.

S

anayi ve Ticaret Bakanl Müstear Ali Boa Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluu’
OSBÜK’ün düzenledii panelde yapt
konumada Türkiye’nin uygulama ile
ilk kez Turgut Özal döneminde tantn söyledi.
Boa, “Sanayi Bakanl olarak Savunma Sanayi Müstearlmzla da
görüme halindeyiz. Onlar bu yöntemi
kavrad. Ama sivil kanatta biz bunu çok
etkili uygulayamadk” dedi.
Boa unlar söyledi:
“Offset Türkiye’de ilk kez Cumhurbakanmz Merhum Turgut Özal tarafndan hayata geçirildi. Girmediimiz
pazarlara yönelik ihracat ürünleri bulabilir miyiz, düüncesi ile gündeme geldi.
Batan zorluklar oldu, offset anlamalarnda gümrükler kondu, cezai müeyyideler kondu ama zamanla ileri bir noktaya
gelindi. Türkiye’de yapmak istenen yatrm için ‘bu yatrm yerli yapn, yerli
orann da u kadar yapn’ eklinde ortaklklar ya da konsorsiyumlar karl
ürün alma art konuldu. Yerlilik oranlarn artrmak kayd ile anlamalar yapld.
Özellikle savunma alannda offset uygulamas belli bir yere geldi. Biz Sanayi
Bakanl olarak Savunma Sanayi Müstearlmzla da görüme halindeyiz.
Onlar bu yöntemi kavrad. Ama sivil

Offset nedir?
1.Dengeleme anlamas,
2.Denge meydana getirmek:
karl ile denkletirmek;
3.Bir karlkl ticaret türü.
ülkeden büyük miktarda döviz
çk gerektiren savunma
sanayii ve yatrm projelerinde

ii alan ülke ya da rmann
bu i karlnda, üzerinde
taraarca anlalan bir oranda
döviz geri girii salayacak
ekilde belli miktarda mal alm
veya baka ülkelere ihracat
garantisi gibi yükümlülükler
kabul etmesidir.

Türkiye’de Offset Uygulamalar

G

kanatta biz bunu çok etkili uygulayamadk. Bir örnek veriyorum; Milli Eitim
Bakanl bilgisayar snar kuruyor. ve
bunun için çok önemli paralar ayrlyor.
Hiç biri de bizim deildi kullandmz
paralarn. unu yapmalydk; ya yerli
rmalara ya da konsorsiyuma, ‘biz önümüzdeki yldan itibaren ylda bir milyon
bilgisayar alacaz. Bu yatrm yapn.
Yerlilik oranna yüzde 5’le balayn
yüzde 50’ye çkarn’ deseydik, imdiye
kadar çok önemli bir yerde olurduk.”

erek ülkenin içinde bulunduu
ekonomik durum, gerekse ihracatn daha fazla artrlabilmesini
teminen alnabilecek her türlü önlemin
önem tad vurgulanyor.
Offset düzenlemelerinin bu amaca ulamak için kullanlabilecek en etkili yollardan biri olduunu vurgulayan D Ticaret
Müstearl, “uygulamadan beklenen
yararlarn gerçeklemesini teminen, kamu
kurum ve kurulular tarafndan açlacak
ihalelerde, ihaleye katlan yabanc rmalarn offset tekli vermeye özendirilmesi
büyük önem tamaktadr” görüünde.
Müstearln Offset
uygulamasna
ilikin
açklamas öyle:
“Karlkl ticaretin bir
ekli olan offset uygulamalarnn, d ticaretin
gelitirilmesi kapsamnda önemli bir araç
olarak deerlendirilmesi gerektii düünülmektedir.

Ali BOA
(Sanayi Bakanl Müstear)

Kamu kurum ve kurulular ile bal
ortaklklar tarafndan açlan ihaleler kapsamnda yaplan ithalat önemli miktarlara ulamaktadr. Sözkonusu almlarn
ödemeler dengesindeki olumsuz etkisini
azaltmak, yabanc sermayeyi çekmek ve
teknoloji ithal eden konumdan çkarak
teknoloji üretir hale gelebilmek için dünyada pek çok ülke, kamu alm politikalarnn ayrlmaz bir parças haline getirdikleri offset uygulamalarndan geni ölçüde

yararlanmaktadrlar.
Özellikle sivil offset uygulamalarnn
artrlmas yoluyla, son yllarda duraklama,
hatta baz dönemlerde gerileme eilimine
giren ihracata somut bir katk salanaca,
bu uygulamalarn geniletilerek sürdürülmesi durumunda ise, orta ve uzun vadede
offset sayesinde geri dönen dövizin, ülkenin
toplam ihracat içinde giderek artan oranlarda önemli bir yer tutaca düünülmektedir.
Ülkemizdeki sivil offset uygulamalar
D Ticaret Müstearl tarafndan hazrlanan “Offset Uygulamalarna likin Tebli
(hracat 98/27)” çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu Tebli kapsamnda D
Ticaret Müstearl, sivil
kamu almlarnda yaplan
offset
sözlemelerinin
incelenmesi ve offset taahhütlerinin faaliyet raporlar yoluyla izlenmesi
ile görevlendirilmi olup,
kamu kurulularnn offset
tekli almalarn özendirecek herhangi bir
mevzuat bulunmamaktadr.
Bu itibarla, gerek ülkenin içinde bulunduuu ekonomik durum, gerekse ihracatn daha
fazla artrlabilmesini teminen alnabilecek
her türlü önlemin önem tad; offset düzenlemelerinin bu amaca ulamak için kullanlabilecek en etkili yollardan biri olduu
ve anlan uygulamadan beklenen yararlarn
gerçeklemesini teminen, kamu kurum ve
kurulular tarafndan açlacak ihalelerde,
ihaleye katlan yabanc rmalarn offset
tekli vermeye özendirilmesi büyük önem
tamaktadr.”
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Gönül: Offset sistemini uygulamak istiyoruz
Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül, tamamen Türk yapm olan 150 dolayndaki küçük
insansz hava aracnn gökyüzünde dolatn söyledi.

B

akan Gönül, ihracatta çok
önemli bir rol oynayan ama
Türkiye’de önemi yeterince
anlalamayan offset sistemini uygulamak istediklerini söyledi. Bu
sistemde yaplan ihalelerde üretimin bir ksm
yerli olarak
yapld için
tek-

noloji ülkeye geliyor. Bu sayede
Aselsan, dünya sanayi devleri arasnda 86. sraya, ülke içinde büyük
rmalar arasnda ise 40. sraya yükseldi.
Bakan Gönül, sözlemeyi yaparken yüzde 50 offseti art kotuklarn belirterek,
“Temel kuralmz
be
bu. Buna
Bu karlk teminat alyoruz.
Offseti yerine getiremezse aldmz teminat mektubunu paraya
çeviriyoruz.
Ki bugüne kadar offçeviriy
setin yerine
getirilmedii haller pek
ye
nadirdir.
nadirdi Offset sayesinde yepyeni
sanayiler,
sanayil belli sanayi kabiliyetleri
kazanmtr”
diye konutu.
kazanm
Mesela
Mese Alp Havaclk, TAY’da
sivil uçak
parçalarnn üretilmesi
u
gibi offset
örnekleri veren Bakan,
of
Aselsan’da
TMS olarak isimlendiriAselsa

len tenger sistemlerin üretilmesinin
bunun bir örnei olduunu söyledi.
Böylece, Türkiye’nin ileri teknolojide mesafe alabildiini anlatan
Bakan Gönül, “Mesela Aselsan
dünya savunma irketleri arasnda
86., ülkemizdeki irketler arasnda
büyüklük bakmndan 40. sraya
yükseldi. Makine Kimya 82. sraya
yükseldi. Burada bir gelime var,
bunun ihracat yönünü de hem kalitesiyle hem offset aracl ile gelitirmenin gayreti içindeyiz. Bugün
bu iin uzman olan bir tekilatta,
bir grupta bulunuyoruz” dedi. Gönül, ihracatçlarla hem ibirlii hem
yol göstericilik konusunda faydal
bir görüme yapacaklarn kaydetti.

SSM 25 YAINDA
Savunma Sanayi Müstearl 25. Kurulu Yldönümünü
çeitli etkinliklerle kutluyor. Etkinlikleri kapsamnda
Müstear Murad Bayar bakanlndaki SSM personeli
Antkabiri ziyaret etti. Ziyarette mozaleye çelenk
koyulmasnn ardndan Savunma Sanayi Müstear Bayar,
Antkabir An defterini imzalad.

130 ülkede Offset var

Y

urtdndan yaplan kamu alm ve
yatrmlarnda yerli sanayiye i
pay verilmesi, ürün veya hizmet
ihracat salanmas, teknolojik kazanm ve
yatrm yaplmas uygulamalaryla, yaplan
harcamalarn ulusal ekonomiye belli oranda geri dönüünün salanmasdr. Offset
‘in faydalar ise üretim ve istihdamn art-

rlmas, yeni teknoloji ve yetenek kazanm,
ihracatn gelitirilmesi ve yabanc yatrmn
salanmas olarak sralanyor. Dünyadaki toplam yllk ticaretin yaklak yüzde
12’sinin offsetle balantl olduu, bugün
dünya genelinde 130 ülkede offset uyguland belirtiliyor.

SSM ihracatta gözünü
zirveye dikti

T

OBB Türkiye Savunma Sanayi
Meclisi toplantsna katlan Savunma Sanayi Müstear Murad Bayar, savunma sanayini, Ar-Ge
ve teknolojik geliime en çok önem
veren sektör olarak nitelendirdi. Bayar, güçlü savunma sanayinin, güçlü
yan sanayi ile mümkün olduuna dikkat çekerken, sektörde 2011 ylnda 1
milyar dolar ihracat hedeendiini
kaydetti.
Bayar, sanayileme ve teknoloji boyutlu stratejik plan kapsamnda, 2011
yl için, sektörde kii ba 250 bin
dolar ciro ortalamasna ulalacan
hedeediklerini de söyledi. En önemli hedeerinden birisinin de savunma
sanayinde küçük ve orta ölçekli iletmeler (KOB) ve
yan sanayi entegrasyonunun
gelitirilmesi olduunu dile getiren Bayar, güçlü
savunma sanayinin güçlü yan sanayi ile mümkün
olduuna dikkat
çekti.

“Sektör, offset kredilerini etkin kullanmal” 2009 ylnda 4 milyar 485
milyon dolarlk off-set kredisi gerçekletiini belirten Bayar, bankalarda savunma ve havaclk sektörlerine ayrlan
2,4 milyar dolarlk imkann, etkin kullanlmasnn sektörün elinde olduunu
ifade etti. Bayar, off-setin dünya irketleriyle kalc ilikiler kurmak maksatl
bir enstrüman haline getirilmesi gerektiini de sözlerine ekledi. Bayar ayrca,
2011 IDEF Savunma Sanayi Fuar’nn
önemine vurgu yaparak, fuarn önemli
bir kilometre ta olduunu ve bugüne
kadar yürütülen projelerin orada sergileme imkan bulunacan söyledi.

Ofset
Uygulamalar
Dr. Ylmaz Argüden

G

eçen hafta Ege Serbest Bölgesi (ESBA)
ülkemizde ilk kez “Offset” uygulamalar
konusuda bir sempozyum düzenledi.
“Offset” kelime anlamyla hafifletmek, yumuatmak ve yükü azaltmak manasna gelmektedir.
Son elli yldr dünya ticareti içerisindeki yeri artan offset uygulamalar büyük çapl kamu almlarnda, özellikle savunma sanayii ihalelerinde,
ihaleyi kazanan firmalarca üstlenilen ve ihaleyi
açan ülkeden ithalat yapma garantisidir. Ana
hatlaryla offset uygulamalar, büyük ihaleler nedeniyle ülkenin döviz dengesinin bozulmamas,
ülke sanayiinin gelimesi, teknoloji transferinin
salanmas ve d pazarlara girii kolaylatrma
amaçlarna hizmet eder.
Dünyada offset uygulamalaryla ortaya koyulan satn alma garantileri elli milyar dolara
ulamaktadr. Ülkemizde ise yaklak krk proje
kapsamnda garanti edilen offset tutar 3.5 milyar
dolar seviyesindedir.
Offset uygulamalarnn ana nedenlerinden birisi de rekabete tam olarak açk olmayan pazarlara girii kolaylatrmak ve ticaret dengesi salamaktr. Örnein, yllk bütçesi $27.5 milyar olan
AB savunma almlarnn yaklak $7 milyarlk
ksm A.B.D.’den salanrken, yllk bütçesi $130
milyar olan A.B.D.’ye AB savunma sanayii firmalarnn yapabildikleri sat $1 milyar bile bulamamaktadr. Dolaysyla, AB, ABD savunma
sanayi paazarn yeterince rekabete açk olmad iddias nedeniyle, ABD’den yapt almlarn
karlnda kendi ürünleri için ihracat garantisi
istemektedir.
Offset uygulamalarnn bir dier nedeni ise
ülkeye teknoloji transferinin salanmas ve böylelikle sanayiinin kalite, standart, verimlilik düzeyi
ve rekabet gücünün artrlmasnn salanmasdr.
Bu hedefe ulaabilmek için belli konulara odaklanlmas ve yeterli yatrm imkann da salanmas gereklidir.
Offset uygulamalarnn en belirgin hedeflerinden biri de büyük d almlar nedeniyle ülkenin
ödemeler dengesinde meydana gelebilecek
açklarn ksmen de olsa telafi edilmesi için ülke-

nin ihracat potansiyelinin artrlmasdr.
hracat garantilerinin satn almn yapld endüstrinin ürünlerini kapsayacak ekilde snrlandrlmasna dorudan offset, dier sektörlerden
yaplacak ihracat da kapsamas durumunda ise
dolayl offset denir.
Ülkemiz tarafndan alnan offset garantilerinin
yaklak %60’ dolayl, %40’ ise dorudan offset kapsamndadr. Dolayl offset kapsamnn
daha geni olmas ve ülkenin rekabet gücüne
sahip sektörlerini içermesi nedeniyle daha kolay
gerçekletirilmektedir.Nitekim, Türkiye’ye verilen
offset garantilerinin dolayl olan ksmlar %85
orannda gerçekletirilmiken, dorudan offset
kapsamndaki garantilerin gerçekleme oran
%30 seviyesindedir.
Offset uygulamalaryla serbest piyasaya yaplan müdahalelerin etkinlii düzenli olarak ölçülmeli ve ekonomik etkileri deerlendirilmelidir.
Dikkat edilmesi gereken bir dier husus da
offset garantileri kapsamnda gerçekletirilen
ihracatn sürdürülebilirliidir. Özelikle bunun
salaabilmesi için offset garantilerinin sadece
dorudan ihracat deil, belki daha da önemlisi
hedeflenen pazarlarn gelitirilmesi kapsamnda
da kullanlmasna frsat tannmaldr.
hracatn sürekliliini salamak üzere hedef
pazarlarda datm kanallarna ve marka gelitirmeye verilecek destekler, ülkenin rekabet
gücünün ve ihracat potansiyelinin gelitirilmesi
hedefine daha kalc olarak ulalmasn salayacaktr. Böylelikle, ofset uygulamalarnn hedeflerine kalc olarak ulalabilecektir.
Örnein, Türkiye’nin ABD pazarndan ald
pay AB pazarndan ald paya yaklaabilse
ABD’ne olan ihracatmz 5-6 kat artabilirdi. Dolaysyla, özellikle ABD firmalarnca verilen offset
garantilerinin sadece ihracat için deil, ayn zamanda pazar gelitirme yatrmlar için de kullanlmasna frsat tanmak, hem offset taahütlerinin
gerçekleme oranlarn, hem de ihracat potansiyelimizi kalc olarak artrabilecektir.
Dünya Gazetesi - 25.10.2002
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Teknolojiye 600 Milyar Dolar harcanacak
Türkiye’nin 2011-2021 yüksek teknoloji harcamalar toplam 600 milyar dolar
olaca belirtildi.

21 Haziran’da toplanan Bakanlar
Kurulu’nda Savunma Sanayi Müstear Murad Bayar’n hazrla, ‘Offset
ve Milli Sanayinin Gelitirilmesindeki
Rolü’ konulu rapor hükümete sunuldu.
Raporda; Türkiye’nin 2011-2021 yllar arasnda tahmini yüksek teknolojili
alanlarda kamu harcamalarnn; 210
milyar dolar haberleme, 70 milyar dolar bilgi teknolojileri, 90 milyar dolar
ulatrma, 95 milyar dolar enerji, 135
milyar dolar salk olmak üzere toplam
600 milyar dolara ulaaca bilgisine yer
verildi.
30 milyar dolar kaynak

S

avunma Sanayi Müstear Murad
Bayar’n hazrlad, ‘Offset ve
Milli Sanayinin Gelitirilmesindeki Rolü’ konulu raporda, Türkiye’nin

2011-2021 yüksek teknoloji harcamalar
toplam 600 milyar dolar olaca belirtildi. Milli Savunma Bakanl tarafndan,
Bakanlar Kurulu’na sunulan raporda

Türkiye’nin yurtd kamu harcamalarnda yüzde 50 orannda offset uygulamas durumunda, 10 yl boyunca sanayi
katlm, ihracat ve teknolojik ibirlii
yoluyla ülke ekonomisine ylda 30 milyar dolarlk katk salayabilecei belirtilen raporda, dünyadaki uygulamalara
paralel olarak, Türk sanayinin gelitirilmesi amacyla, bütün sektörlerdeki
kamu almlarnda offset uygulamasnn
zorunla hale getirilmesi ve bu amaçla bir

Babakanlk genelgesi yaymlanmas istendi. Savunma Sanayi Müstearl’nn
offset isteme eii 10 milyon dolar, offsetin proje bedeline oran en az yüzde
50 olmak zorunda. Uygulama süresi,
proje+2 yl, teminat mektubu oran ise
offset bedelinin yüzde 6 ‘s. Müstearlk
gecikme cezasn ise aylk yüzde 1 olarak uyguluyor.
Offset projeleri
Türk Savunma Sanayinde uygulanan
projelerde, yurtiçi gelitirme, konsorsiyum, ortak üretim ve hazr alm tedarik
modelleri öncelikli olarak tercih ediliyor. Offset uygulama projelerinden bazlar:
* Hürku Türk Balangç ve Temel Eitim Uça (Yurtiçi Gelitirme)
* A400M Ulatrma Uça (Konsorsiyum)
* Atak Helikopteri (Ortak Üretim)
* Sea Hawk Helikopteri (Hazr Alm)
* Offset Sayesinde Kazanlan Teknoloji
ile Yürütülen Projeler (Milli Tank Gelitirme, MLGEM Korvet Gelitirme,
Türk nsansz Hava Araçlar, C-130 Modernizasyonu, Göktürk Gözlem Uydusu,
Milli Torpido Gelitirme, Simülatör, Piyade Tüfei)

stikbal havaclk
Sektöründe
Selim TÜRSEN

B

u haftann en ilginç toplantlarndan
birisi II.zmir Küresel Havaclk, Uzay
ve Offset Konferans idi. Konferansn
düzenlendii Ege Serbest Bölge A. (ESBA)
Teknoloji Merkezi Konferans Salonu ine
atlsa yere dümeyecek haldeydi. Yaklak
250 katlmcnn büyük bölümü ise yabanc
iadam ve yöneticilerdi. Boeing, Lockheed,
United Technologies, Sikorsky akla gelebilecek dünya devi havaclk firmalarnn hemen
hepsi bakan veya bakan yardmclar gibi en
üst düzeyde konferansa katldlar.

Dünya devlerini bu kadar geni katlmla
zmir’e çeken en önemli neden ise tahmin
edilebilecei gibi Türkiye’deki pazarn cazibesiydi. Türkiye ile yaplan Offset anlamalarndan kaynaklanan ve ilk bata 5 milyar dolar
olarak belirlenen bu pazarn büyüklüünün
imdiden 10 milyar dolara kadar ulatn
belirtiliyor.
Offset anlamalarn dengeleme anlamalar olarak tarif edebiliriz. Bu anlamalar öncelikle savunma sanayinde balad. Malum uçak,
helikopter, silah gibi savunma amaçl yatrmlarn geri dönüü yok. Silah alp korunma
amaçl bir yere koyuyorsunuz. Bu nedenle alc ülkeler böyle yüksek maliyetli yatrmlarnn
bir bölümünü ürünlerini satn aldklar satc
firmalara yüklemeye çalyor.

Teknoloji transferi ve yatrm
Bunun için de ülkelerinde yatrma zorluyor. “Satacan uçan parçalarnn bir bö-

lümü yerli firmalarn ortaklyla Türkiye’de
üretilecek. Ancak o artla uça alrm. Buraya
teknoloji transferini ve yatrm yapacaksn”
diyor. Üretici ülkeler ya da firmalar da sat
yaptklar ülkelerin alm güçlerine katkda bulunmak ve tabii ki daha ucuz olan igücünden
de yararlanabilmek anlamalara giriyor. Aslnda Türkiye’de uzun yllar havaclk sektörüne
yönelik yeterli alt yap bulamayan yabanc firmalar taahhütlerini yerine getirmemi. Bunun
yerine ceza ödemeyi tercih etmi.
Örnein 100 milyon dolarlk bir yatrm
yapma yerine be-on milyon dolar ceza
ödeyip ilerine bakmlar. Hatta Ankara’daki
Sheraton otelinin bile Türkiye’nin offset alacaklarn karlanmas amacyla yaptrld belirtiliyor. Bugün bir havaclk devi haline gelen
TA de offset anlamalarnn bir eseri.
Son yllarda ise Türkiye artk offset anlamalarndan kaynaklanan haklarn kullanmada son derece titiz davranyor. Ceza verip kurtulma dönemi bitti. Artk Türkiye’de yatrm
yapmak zorunlu. Halen offset anlamalarndan kaynaklanan yabanc firmalarn birikmi
taahüdü 5 milyar dolar . Önümüzdeki dönemdeki yeni projelerle birlikte bu rakamn 10
milyar dolara kadar çkaca hesap ediliyor.
te dünya havaclk devlerinin zmir’deki konferansa akn etmesinin nedeni bu. Türkiye’ye
taahhüdü bulunan ya da yeni projelerde yeni
taahhütler altna girebilecek firmalarn temsilcileri burada hem yerli ortak hem de yatrm
olanaklarn aratryor.
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TUSA - OFFSET UYGULAMALARI
Günümüzde offset,
gelimekte olan ülkeler
tarafndan döviz
darboazn amak,
mevcut/ kurulmakta
olan sanayilerin kalite
standartlarn ve
verimliliini yükseltmek
ve uluslararas pazarlarda
rekabet edebilecek mal
veya hizmet üretebilmek
için kullanlan bir araç
olmasnn yan sra,
sanayilemi ülkelerce
de savunma sanayini
gelitirmekte ve mevcut
pazar paylarn artrmada
etkin bir ekilde
kullanlmaktadr.

T

USA balangçta yabanc savunma/havaclk
rmalarnn
ülkemize olan offset taahhütlerinden yola çkarak, bu rmalara uzun
sureli tedarikçi olmak için admlar atm
ve dünyann önde gelen havaclk rmalar ile muhtelif anlamalar yapmtr.
Bir ksmnda tek kaynak olarak ürün

saladmz bu anlamalar kapsamnda
her yl önemli ve artan miktarda gerçekletirilen ihracat yolu ile ülke ekonomisine katkda bulunulmaktadr.
Zamannda teslimat, maliyet-etkin,
kaliteli üretim ve rekabetçi yatlandrma
politikalar sayesinde offsetler vastasyla balatlan i ilikilerinin ötesine geçen
TUSA, söz konusu rmalara yeni nesil
uçak projeleri çerçevesinde risk paylamc ve tasarmc ortak olmutur.
Bugün TUSA, küresel ölçekli tasarm ve gelitirme programlarnda takm
oyuncusu olarak yer almakta ve havaclk sektöründe lider konumunda olan
uluslararas kurulular ile yapsal komponent/parça tasarm ve üretim projelerinde birlikte çalmakta; AgustaWestland, Airbus, Aermacchi, Boeing, EADS
CASA, Eurocopter, Lockheed Martin,
MDHI, Sikorsky, Spirit Aerosystems ve
dier havaclk irketlerinin tedarik zincirinde “tek kaynak” olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Türkiye’de uzay ve havaclk sanayinin kurulmas, gelitirilmesi ve idamesi amacyla kurulmu olan TUSA,
hâlihazrda bu alanda faaliyet gösteren
lider kurulu sfat ve giderek artan i
potansiyeli ile yürütmekte olduu ve gelecekte üstlenmesi muhtemel havaclk
ve uzay sanayi projelerinde Türk Endüstrisinde mevcut yetenek ve kapasiteyi azami oranda deerlendirmektedir.
Offset anlamalar, TUSA için olduu kadar yerli yardmc sanayimiz için
de yeni i olanaklar anlamna gelmek-

OSTM OSB’de imal edilen baz askeri / ticari uçak helikopter parçalar:

tedir. Halen, offsetler vastasyla katlm
salanan projelerde üretim bazl ilerin
yaklak % 20’si yerli yardmc sanayi
rmalar ile paylalmaktadr. TUSA
Stratejik Plan, 2023 ylna kadar her
sene yükselen eik deer dorultusunda,
üretim bazl TUSA i hacminin en az
% 25 ‘inin yerli KOB’ler ile paylalmasn öngörmektedir
Havaclk sanayi ve teknolojisi alannda yerli yardmc sanayi iletmelerinin teknolojik düzeylerini yükselterek,

“Kaynaklarmz aklc kullanmalyz”
“Biz eer ihracatmz gelitirmez, kaynaklarmz darya aktrsak, sürekli
yabanclarn ürünlerini alan, tüketen, onlarn pazar olan, borçlanan,
gelecek nesillerini de borçlandran bir ülke olarak tarihe geçebiliriz.”

O

stim Yönetim Kurulu
Bakan Orhan Aydn,
OFFSET uygulamasnn ülkemizin kt kaynaklarnn
darya transfer edilmesini önleyecek bir sistem olarak gördüünü söyledi. Offset’in Dünya
Ticaret Örgütü’nn kurallarna
aykr olmadn kaydeden Aydn unlar söyledi:

“Offset; özellikle savunma sanayii tarafndan etkin olarak kullanlan bir yöntemdir. Bu uygulama sayesinde pek çok savunma
sanayi firmas domu. u anda
her biri savunma sanayi sektörünün saygn birer kurumu. Ostim de dahil, yüzlerce KOB’miz
bu üretim zincirinden pay almaktadr. Savunma Sanayinde
uygulanan offset’i ne yazk ki
dier sektörlere yayamamz.
Savunma Sanayi Müstearlmzn uygulamasnda yerli üretimin gelimesine yönelik olumlu
gayretler var. Ama o strateji ne
yazk ki dier sektörlerde dikkate alnmam. Dünyada bir-

çok ülke tarafndan uygulanan
Offset’in stihdama, ar-ge’ye,
ihracata,yerli üretime ve katma deer girdisine olan katks
biliniyor. Serbest ticarete ya da
Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarna aykr deildir. Biz eer
ihracatmz gelitirmez, kaynaklarmz darya aktrsak,
sürekli yabanclarn ürünlerini
alan, tüketen, onlarn pazar
olan, borçlanan, gelecek nesillerini de borçlandran bir ülke
olarak tarihe geçebiliriz. Enerji
sektöründe biz kendi rüzgar
santrallerimizi üretebiliriz, üretmeliyiz. Hidroelektirik santralmz kendimiz kurmalyz,
kurabiliriz. Aratrma kurumlarmzla, firmalarmzla, bilim
insanlarmz, üniversitelerimizle bir araya gelirsek ülkemizin
savunma sorunlarn, enerji
sorunlarn, salk sorunlarn
çözebiliriz.”

gerekli kalite ve standartlarda ve uygun
maliyetli ürünler üretmesine olanak salayan TUSA, yerli yardmc sanayi
kurulular ile uzun vadeli ibirliklerine
azami önem vermektedir. Bu ekilde
dünya havaclk sektöründe söz sahibi
olacak TUSA, büyüdükçe yerli yardmc sanayisinin daha fazla desteine
ihtiyaç duyacaktr.
TUSA, offset anlamalarndan doan yapsal parça imalat i paketlerinin
yardmc sanayimize aktarlmas sonucunda, Türkiye’de kaliye igücü ve
imalat alt yaps ile uluslararas pazarlara girmekte olan bir havaclk sanayinin
oluum ve geliimine önderlik etmektedir.
26 sene önce yola çkldnda TUSA, sadece tek bir ortak üretim sözlemesi altnda üretim ve montaj hizmeti
veren, mühendislik ve entegrasyon kabiliyeti snrl bir taeron irketi konumunda iken bugün, 100’ün üstünde projede,
85 yerli yardmc sanayi rmasnn destei ile, çok sayda müteriye, ana yüklenici, tasarmc, sistem entegratörü ve
çözüm orta olarak tasarm, üretim ve
hizmet destei veren bir kurulu haline
gelmitir.
TUSA, offsetler vastasyla balatlan ibirlii imkanlarn yerli yardmc
sanayiimiz ile paylaarak, Türkiye’de
havaclk ve uzay sanayi alt yapsnnn
gelimesine öncülük etmektedir.
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“Offset yasa ile zorunlu hale getirilmeli”
“Ülkemizin top yekun kalknmasnda
kullanlabilecek en etkili manipülasyon arac offset
sistemidir. Satc bana mal satmak için gelmi,
masama oturmutur; oras benim de ona mal
satacam yerdir. Bu hem istihdam, hem d ticaret
dengesini çözecek bir uygulamadr.”
Röportaj: Kemal ÇEKÜÇ

Doç. Dr. Sedat Çelikdoan,
karar alclar, kamu kesimi
ve özel sektör taraarnda
bulunmu; teorik ve pratik
açlardan OFFSET kavramn
yakndan bilen bir sanayici
ve iadammz. Geçmi
dönem hükümetlerinde
bir süre Babakanlk
Badanmanl ve Sanayi
Teknoloji Gelitirme Grubu
yöneticilii yapan Yavuz
Mühendislik Motor rmasnn
sahibi Doç. Dr. Çelikdoan’la
ithalatta uygulanan ve kar
tarafa ek yükümlülükler
getiren, bugünlerde skça
kullanlan OFFSET kavram
üzerine söylei yaptk.

Ô

-Sayn Çelikdoan; offset kavram son zamanlarda KOB’lerin,
sanayicilerin katld ekonomi içerikli
toplantlar ve sivil toplum platformlarnda youn olarak tartlyor. Bize bu konunun gündeme geliini anlatr msnz?
- Offset kavram savunma sanayi müstearlnn Ostim’de YÖNETDER diye
bilinen dernek üyeleri ve sanayicilerle

yaplan toplantda güdeme geldi. Bu
toplantmzda Savuma Sanayi Müstearlmz bir sunum yapmt. imdiye
kadar etkin olarak hayata geçirilemeyen
bu sistem, SSM uzmanlarnn sunumlarndan sonra daha etkili olarak vurgulanmaya baland.

ile oldu. Babakanlktaki Teknoloji Ve
Sanayi Gelitirme ekibi Türk Hava Yollarnn alaca 26 adet 2 milyar 600 milyon dolarlk almda Babakann talimat
ile offset yaplmas karar verdi. offset
oranlar daha önce %15 iken biz ilk
kez %50’ye çkarm olduk. Hem Boeing hem de Avrupa Konsorsiyumundan
ARBUS uçaklar yarmaya sokuldu.
offset konusunda rmalar bize dediler
ki, “Tamam. Sizden offset alacaz ama
ne alacaz” dediler. Biz de, ‘uçak parças alacaksnz’ dedik. ‘Türkiye’de uçak
parças bulamayz’ dediler. Onlara parçalar alacaklar yerleri gösterdik. Boeing ve ARBUS satn alma direktörlerini

Ô

-Ülke olarak bu sistemle ne zaman
tantk? lk örnekleri hakknda
bilgi verir misiniz?
Offset kavramnn balangcn anlatarak
devam edebiliriz; ülkemizde ilk uygulamas Rahmetli Turgut Özal zamannda
balamtr. Savunma Sanayine zrhl araç yapan FNSS rmamz var. TA
(TUSA) tesislerinin kurulmas var. Bu
fabrikalar kurulurken teknolojilerin alnmas sürecinde kar tarafa, ‘biz bunlar
alyoruz ama, offset olarak bunun karlnda siz de birey aln’ denmitir.
Daha önce de kimi almlarda bir model
olarak uygulanmtr. Ama kuvvetli olarak gündeme gelmesi Merhum Turgut
Özal zamannda kurulan Savunma Sanayi Müstearlnda olmutur. Böylece
görev onlara verilmi oldu. O zaman iki
savunma sanayi tesisi, TA ve FNSS yabanc sermaye ortakl ile kurulmutur.
Böylece offset gündeme geldi ve karlnda üretilen F16’lar yabanc ülkelere
ihraç edildi. Ondan sonra 1996-97 ylnda Babakanlktaki benim de içinde bulunduum bir ekibin arln koymas

Ô

-Bu konuda gerek kamu kesimi
gerek kurumsal yöneticiler yeterince bilgili ve bilinçli mi?
-Kamu kesimi bu konuda ne yazk
ki bilinçli deil. Kamunun anlay,
‘ben nerede ucuz olursa oradan alrm’

ÜLKELERN OFFSET UYGULAMALARI
ÜLKE

ZORUNLULUK

OFFSET TP

ALMANYA

ZORUNLU DEL

DORUDAN

% 100

NGLTERE

ZORUNLU DEL

DORUDAN

SERBEST

ORAN

FRANSA

OFFSET YOK

-

-

HOLLANDA

ZORUNLU

DORUDAN + DOLAYLI

% 100

SPANYA

ZORUNLU

DORUDAN + DOLAYLI

% 100

TALYA

ZORUNLU

DORUDAN + DOLAYLI

% 70 - % 100
% 100

NORVEÇ

ZORUNLU

DORUDAN + DOLAYLI

POLONYA

ZORUNLU

DORUDAN

% 100

YUNANSTAN

ZORUNLU

DORUDAN

% 100

SRAL

ZORUNLU

DORUDAN

% 35

S. ARABSTAN

ZORUNLU

DORUDAN + DOLAYLI

% 35

BAE

ZORUNLU

DORUDAN + DOLAYLI

% 60

AVUSTRALYA

ZORUNLU

DORUDAN

% 100

G. KORE

ZORUNLU

DORUDAN + DOLAYLI

% 30

HNDSTAN

ZORUNLU

DORUDAN

% 30 - % 50

BREZLYA

ZORUNLU

DORUDAN

% 100

getirip Ostim’i gezdirdik. Kale Kalp’n
Çerkezköy tesislerini gezdirdik. Bu çalmalar sonucunda TA aracl ile
Ostim’den baz rmalarmz iler aldlar. Bu offset böylece balam oldu. Bir
milyar dolarn üzerine çkld. O srada
TA’de bir kriz vard, bu almlar sonras
TA’nin direktörü, ‘krizi offsetle atk’
diye bize teekkür mektubu yazd. Bu
bize Türkiye olarak sk durursak offset
alabileceimizi gösterdi. Offset sonras
TA’nin alt yüklenicisi olan 15-20 rma
bu sistem sayesinde i ald ve havaclk
endüstrisine adm atlm oldu. Böylece
offset’in ne kadar önemli olduu ortaya
çkt. Offset, basit tanm ile aslnda u;
‘ben senden alyorum, sen de benden
alacaksn.’ Ne kadar alacanz konuabilirsiniz. Biz bunu %50’ye çkardk.
Daha yukarlara çkarlmaldr.

Ô

-Sistem dier ülkelerde nasl uygulanyor, örnekler var m?

Doç. Dr. Sedat ÇELKDOAN

ülkeleri zaten bunu yapyor. Ondan mal
alyorum, karlnda mal veriyorum.
Yani mal karl yaplyor, uygulama
DTÖ’nün kurallarna kar deil. Ben
ondan alyorsam, o niye benden almasn? Olaya böyle bakmak lazm. Örnein Rusya’dan doalgaz ya da baka bir
mal alyorsak, ‘kardeim sen de bizden
bireyler al’, dememiz lazm.

-Genel olarak makro düzeyde bakarsanz
kimi Avrupa Birlii ülkeleri, Polonya,
talya, Almanya, Romanya, Fransa gibi
ülkelerde %100 zorunluluk var. Ama bir
müddet sonra bazlar serbest brakabiliyor. srail %50 uyguluyor ve sisteme
uymayan rma o ülkeye bir daha giremiyor. AB ülkelerinin kimi zaman %100
offset yapabildii yerde kalkp, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ne der? Bize
yaptrmaz’ demek mümkün deil, AB

eklinde. kincisi ‘ben offset yaparsam,
yani benden mal alacaksn artn getirirsem satclar piyasay yükseltiyor’,
görüündeler. Ben bunlara katlmyorum.
Bizim Boeingde uyguladmz offset
srasnda yat önceden vermilerdi,
deitirmediler. Pazarlklar bu yat üzerinden yaplyor. Dier bir önemli husus
offset yapan rmalarn çounluu bata
isteksiz balamalarna ve taahhütleri
bitmi olmasna ramen, offset taahhütleri tamamlandktan sonra da almlarn
devam ettirdiler. Bu almlar sayesinde
ekonomiye milyar dolarlar seviyelerinde
döviz girii, direkt ve endirekt istihdam,
personel için ödenen gelir vergisi ve
SGK kurum ödemeleri (bunlar devlete
ödenmektedir.), ve savunma teknolojileri anlamnda beceriler kaznlmaktadr.
Örnek olarak, bir milyar dolarlk bir offset yaplmas halinde ekonomik deerler
öyledir: Makro ekonomik kazanm; 1
milyar dolar, KDV hariç devlete ödenen
vergiler 90 milyon dolar, direkt çalan
içi says 10 bin kii, endirekt çalan
içi says ise 20 bin kii olmaktadr.

Ô

-Sistem nasl yerletirilebilir ve

nasl uygulanabilir?
-Bize göre offset
uygulamas
yasa ile zorunlu
hale getirilmelidir.
Halen
savunma
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SAVUNMA SANAYNDE
OFFSET’TEN YARARLANAN FRMALAR














ALP HAVACILIK
ASELSAN
AYDIN YAZILIM
BMC
FNSS
HAVELSAN
KALE HAVACILIK
MILSOFT
OTOKAR
ROKETSAN
TEI
TUSA
YONCA-ONUK

Toplam 100+
Yerli Firma

 YAN SANAY
 KOB’ler
sanayi sektörü dnda uygulanmyor.
Farkndalk
oluturma
konusunda
lokomotif görev savunma sanayi
müstearlnda görünüyor. Görev
aslnda D Ticaret Müstearlna
verilmitir. Bu kuruluumuz offset sisteminin yaygnlatrlmas ve
farkndalk konusunda daha etkili olmak
istemektedir. imdi bu farkndaln
olumasn ve kurumlarmzn ilevini
yerine getirmesini arzuluyoruz. D
Ticaret Müstearl özel ve kamuda
bu sistemin uygulanmasna çalacak.
Bu kurulu görev versin, i savunmada ise Savunma Sanayi Müstearl
yapsn, salkta varsa bir alm Salk
Bakanl yapsn. Kamu almlarnda,
büyük almlarda mutlaka offset miktar
koysun. srail 5 milyon dolarn üzerindeki almlara offset getirmi. Be milyon dolar Türkiye için küçük bir rakam.
Onun tespitini yaptktan sonra özel
ya da kamu; bu rakamn üzerinde bir
alm varsa offset gündeme gelecek. O
nedenle derhal bir kanuna ihtiyaç vardr.
Türkiye’nin ithalatnn özel ve kamu da
20 milyar olduunu varsayalm; sistemle 10 milyar dolar ek ihracat potansiyeli

kazanyorsunuz. Büyük bir rakamdr;
bizim d ticaret açmzn yarsn
çözüyor. Dier ihracat kalemleri de
var. Bu bakmdan istihdam çözen, d
ticaret açn çözen önemli bir sistemdir. Sistemin uygulanmasna yönelik
yasa çkacak, herkes de buna uyacak.
Buraya gelen rmalar olumlu sonuçlar
görecek ve bir daha geri gitmeyecekler.
Avrupa’nn en kaliteli otomotiv ürünleri
Türkiye’de üretiliyor. Savunma Sanayi de baarsn kantlam durumda.
Geriye ne kald? OFFSET sistemi ile
d ticaret açn azaltmak ve istihdam
salamak kalyor.

Ô

-Offset yaygnlatnda KOB’leri, Ostim gibi üretim merkezlerindeki sanayicileri nasl etkiler?
- Offset’in hayata etkin olarak geçmesi
en çok KOB’lere olumlu yansr. Özelde ve kamuda ne alnyorsa, minumum
%50 offset artn koyunca o mal satan
rma buralara gelecek. Bütün üretim
tesislerinin kapsn çalacak. Ne gerekiyorsa onlarn tedarikine çalacak. Ve
biz de bunlar ihraç edeceiz ki, ihraç
belgeleri ve dardan gelen para ile offset hesab kapatlsn. Ostim’de dört ayr
sektörde kümelerimiz var. Enerji sektöründe offset zorunluluu geldiinde
muazzam bir i potansiyeli doacaktr.
Sadece Ostim’e deil, Türk sanayine
gelecek. Bu kapasitemiz var. Salkta da
öyle, hastaneler kuruluyor... Özetle her
satcya u denecek; sizden alyorsam,
‘siz de bizden alacasnz.’

Ô

- Offset’e yönelik direnç noktas
nedir? Yani sistemi benimsemeyen kesimler olabilir mi?
-Teorik olarak ithalatçlar kar çkyor.
Onlara zorluk oluyor. thal edip satyor,
veya komisyon alyorlar. Offset deyince, offset rmasnn burada çalma
yapmas gerekiyor. Bu husus zorluk
oluturuyor. Fiyat artyor, deniyor.
Artmyor. Ülkemiz kazanyor. Bununla
d ticaret dengesini ve istihdamn elde
ediyoruz. O ithalatçlar da zamanla bunun yararn görecekler.

Ô

- Offset’in ithalatta etkin olarak
hayata geçmesi için kimlere
mlere görev
düüyor?
-Bu sistemin yerlemesi için
in herkesin
konuya sahip çkmas lazm.
m. Vatanda
a, sanayici
yarn çocuuna i istiyorsa,
fabrikasnda daha çok mal ilemek
istiyorsa buna ihtiyaç var. Çünkü
kar taraf bana mal satarken, ben
m.
onu vatanmda yakalamm.
den
‘Arkada ben bu mal senden
den
alacam ama sen de benden
n
bireyler alacaksn’, artn
sat
koymak için en uygun frsat
et’le
yakalamm. FNSS offset’le
an’da
kuruldu imdi Suudi Arabistan’da
A, F16
ikinci fabrikasn kurdu. TA,
yonunu
uçaklarnn Msr versiyonunu
t’ten
orada yapyor. Bunlar offset’ten
yar
dodu. Boeing, TA ile 1 milyar
dolarlk anlama yapmt, o
ranlama bitti, ama yenileri arar
tarak devam ediyor. Diyorlar
ki, ‘Türkiye üretimi kaliteli,
yatlar da iyi.’ Yani zorla
istemeyerek geldiler, ama
bir daha gitmediler.

Ô

-Hükümetin
bu
konuya yaklam
nasl? Yani yasal düzenlemeler bekleniyor mu?
-Ostim’de geçen ay yaplan toplant
offset’in kamu ile birlikte özel sektöre
de yaylmas gerektii, her eyi dardan
döviz ödeyerek para ile satn almann mümkün olamayaca kirleri ile önem kazand.
imdi bunun çalmas yaplyor. Savunma
Sanayi Müstearlnn Sayn Babakan’a
ve Bakanlara da bu konuda etkili bir bring
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verdiini biliyoruz.

Ô

-Konuya ilikin son bir mesajnz va
var
m?

kalknmasnd
-Ülkemizin top yekun kalknmasnda
kullanlabilecek en etkili manipülasyon
sistemidir
arac offset sistemidir.
Satc bana mal satmak
masam
için gelmi, masama
oras
oturmutur;
oras
ma
benim de ona mal
yerdir
satacam
yerdir.
istihdam
Bu hem istihdam,
ticare
hem d ticaret
dengesini
çözecek
b i r

uygulamadr. Sonuç olarak, offset konusunda farkndalk oluturmakta geç kalnmtr.
Sistemi imdi hiç vakit geçirmeden kamunun yan sra özel sektöre de yaymamz,
yaygnlatrmamz gerekir. Böylece satn
alrken en az %50 ihracat yapm olacaz.
Savunma Sanayi Müstearlnca offset
verimli bir ekilde uygulamsa da, Türkiye
genelinde yeterli deildir.
-Teekkürler…

Offsette iki ürünümüz var
-Sahibi olduunuz Yavuz Motor
rmasnn offset kapsamnda yapt i var m? Bilgi verir misiniz?
-Firmamz olan Yavuz Motor Sanayi, savunma sanayi alannda
iki ürünün ihracatn yapmaktadr. Bunlardan birisi, gemilerde
kullanlan ve NATO standartlarna göre üretilmi seyyar yangn pompalardr. Bu pompalarn
muhtelif güçte tipleri olup, T.C
Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlikte kullanlmakta ve zaman
zaman Almanya ve Malezya’ya
ihraç edilmektedir. Dier ürünü-

müz Deniz Keif Uçak Ve Helikopteri Ykama sistemidir. Sistem
zmit Cengiz Topel Askeri Havaalannda 6 yldr kullanlmakta
olup, Avrupa Uçak Konsorsiyumu
için offset kapsamnda kurulmutur. (Deniz keif uçaklar, deniz
üzerinden alçak uçu yapmalar
sebebiyle tuzlu deniz suyu buharna maruz kalmakta ve süratli bir
ekilde korozyona uramaktadr.
Kurulan tesiste uçaklarn ykanmas 5 dakikada tamamlanmakta
olup, korozyon tesiri engellenmitir.)
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OSB’ler 4. Enerji Zirvesinde bulutu
OSBÜK tarafndan Van’da düzenlenen Enerji Zirvesi’nde üye OSB yöneticileri ve bürokrasi bir araya geldi.
OSB’lerin enerji tedarik ve datm ile ulusal enerji sorunlarnn gündeme geldi toplantda Ostim OSB
Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn da ‘enerji sektörü ve offset’ temal bir sunum yapt.

O

rganize Sanayi Bölgeleri Üst
Kuruluu (OSBÜK) tarafndn
Van’da düzenlenen IV. Enerji Zirvesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakan Taner Yldz ve elektrik piyasasna ilikin tarafndan yetkililerinin
de katlm ile 30 Ekim tarihinde Van
Ticaret ve Sanayi Odasnda yapld.
Açl konumalarn OSBÜK Bakan
Mahmut Ylmaz, Van Osb Bakan Sinan Hakan, Sanayi Ve Ticaret Bakanl Müstear Ali Boa, Van Valisi
Münir Karaolu yapt. Enerji Bakan
Yldz, yapt konumada, Organize
Sanayi Bölgelerinde (OSB) kullanlan
doalgazla ilgili, ‘’Organize sanayilerimizin, 2011 ylnda (doalgaz kullanmndan) alacaklar indirim miktar,
yüzde 1 ile 2,5 civarnda bir miktara
kslendi’’ dedi. Bakan Yldz, sürdürülebilir bir enerji anlayyla özellikle OSB’lerde konforlu hizmet veren
sanayicilere kolaylk salanmas gerektiini vurgulayarak, sanayicilerin,
üretim tesislerini yaparken, tasarrufa
da önem vermesi gerektiini belirtti.
OSB’LER
VE
DO ALGAZ

Organize
Sanayi
Bölgelerinin,
2011 ylnda doalgaz kullanmndan alaca indirim miktarn da
açklayan Yldz, öyle devam etti:
‘’Organize sanayilerimizin, 2011 ylnda (doalgaz kullanmndan) alacaklar indirim miktar, yüzde 1 ile
2,5 civarnda bir miktara kslendi.
Bununla alakal BOTA, OSB ve
EPDK’ya gerekli yazlarn yazd.
Organize sanayicilerimiz 2011 ylnda bir indirim alm olacak. Özellikle
OSB Bölge müdürlükleri yüzde 2,5
civarnda bir indirim alacak. Bunun,
toplam maliyetimizin daha altnda
bir rakam olduunu her biriniz biliyorsunuz. Yani BOTA, dardan ithal ettii gazn ortalama maliyetinin
biraz daha altnda bu gaz veriyor.
Buradaki amaç, hem sanayicimize
destek, hem de tüketim miktarlaryla alakal al ve öde kayglarnn ksmen haetmektir. Bunun önemli bir
destek olduu kanaatindeyim. 2011
ylndan sonra tüketici lehine olan
uygulamalarn mutlaka en üst düzeyde devam edeceini söyleyebilirim.’’

OSBÜK Bakan Mahmut Ylmaz’n
Rusya’dan getirilen 6 milyar metreküp
dolagazla ilgili talebi olduuna iaret
eden Yldz, gazn özel sektör tarafndan
getirilebilmesi amacyla BOTA’n,
EPDK’ya bir yaz gönderdiini ve
kontrat devri yaplacan dile getirdi.
Yldz, OSBÜK’ün 6 milyon metreküp gaz miktarn almasn desteklediini bildirerek, ‘’Diyoruz ki bu
gaz alsnlar, uygun yatla getirsinler, sanayicilere de daha uygun yatla
versinler. BOTA’tan da daha aa
versinler. BOTA da onlarla rekabet
edebilmesini mutlaka daha iyi becerebilmek zorunda. Daha farkl araylara girmek zorunda ki toplam yat
Türkiye’de düsün. Yani bir özel sektör, gaz kamudan daha iyi artlarda
getirebiliyorsa biz onu destekliyoruz.
OSBÜK’ün bütün OSB bölge müdürlüklerinden gaz tedarikiyle alakal
konuda önemli bir avantaj da salayacana inanyorum’’ eklinde konutu.
Türkiye’nin büyüme açsndan 2010 yln, net olmamakla birlikte yüzde 7,58’lerle kapatacan kaydeden Yldz,
enerjide de en az yüzde 10’luk bir büyümenin söz konusu olacan bildirdi.
Yldz, büyüme rakamlarna bakldnda Türkiye’nin yerli kaynaklaryla
daha fazla büyümek zorunda olduunun altn çizerek, ‘’Yenilenebilir kaynaklardan öncelikle su, rüzgar, güne,
biyokütle, yerli kaynaklarmzdan kömür olmak üzere bütün kaynaklarmz harekete geçirmemiz lazm’’ dedi.
EPDK Bakan Hasan Kökta ise yapt konumada, kurum olarak OSB’ler
için çözüm merkezi olmaya önem verdiklerini belirterek, Türkiye’de 148’i
iletmede olan 263 adet OSB bulunduunu belirterek, tüm OSB’lerin 2010
ylnn 9 aynda 15 milyar kilovat saatin üzerinde elektrik, 4,5 milyar metreküpün üzerinde ise doalgaz tüketimi
olduunu söyledi.

OSTM BAKANI AYDIN:
“ENERJDE DE
OFFSET SSTEM
DEERLENDRLMEL.”

Z

irve’de iki oturum düzenlendi. Sanayi ve Ticaret Bakanl Müstear Ali Boa
tarafndan yönetilen oturumda OSTM Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn da bir sunum yapt. Aydn, yenilenebilir enerji konusunda
Ostim’de yaplan çalmalar özetle
anlatarak, ülkemizin offset uygulamalarna yeterince önem verilmesi
halinde elde edecei kazanmlar
dile getirdi. srail bata olmak üzere birçok ülkenin offset yöntemini
sk bir disiplinli uyguladn anlatan Aydn, ülkemizde gerçekleen
baarl offset uygulamalarna örnekler verdi. Bakan Aydn, offset
yoluyla yaratlabilecek potansiyel
ekonomik katknn yurtd kamu
harcamalarnda % 50 orannda offset uygulanmas durumunda, 10
yl boyunca sanayi katlm, ihracat
ve teknolojik ibirlii yoluyla ülke
ekonomisine salanabilecek katknn ylda 30 milyar dolar bulacan kaydetti.
Türkiye’nin yüksek teknolojili
alanlarda 2011-212 yllar arasnda
yaplaca kamu harcamalarna dikkat çeken Aydn, “Bu süre içinde haberlemeye 210 Milyar Dolar, Bilgi
Teknolojilerine 70 Milyar Dolar,
Ulatrmaya 90 Milyar Dolar, Enerjiye 95 Milyar Dolar, Sala 135
Milyar Dolar olmak üzere toplam
600 Milyar Dolar harcamas öngörülmektedir. Sadece enerji alannda
%50 offset uygulamas ile 47,5 milyar dolar kaynak, 47500 direk istihdam yaratabiliriz. Biz yerli enerji
kaynaklarmzla, yerli teknolojileri
ve yerli üretimle sürdürülebilir kalknmay hedeemeliyiz. Bunu gerçekletirebiliriz” diye konutu.

Adana Kebab ve Hazr Dürüm piyasaya çkyor

A

danallar dünyada bir ilki balatt. Dondurulmu Adana Kebap ve Dürüm, Türkiye ve dünyada piyasaya çkmaya hazr hale geldi.
Sadece Çukurova civarnda yetien koyun
türünün beslendii oradan özel ilemler
sonucu elde fabrikasyon olarak hazrlanan
Adana kyma kebab son teknikler kullanlarak dondurularak lava ekmei içerisine
sarl orijinal hali ile salatasndan kokmaz
soanna kadar ihtiva eden dürüm halinde,

“Adanal” markas ile Türkiye ve dünya
pazarnda yer alacak. Raf ömrü, leri paketleme teknikleri ile eksi 18 derecede bir
yl olarak tanmlanm, mikro dalgada 3
dakika sonra hazr hale geliyor.
Geçtiimiz yllarda Adana Kebabnn
özelliklerine uygun olarak yaplmadn
anlayan, Adana Ticaret Odas harekete
geçerek Adana Kyma Kebabn cora
aretle koruma altna alm ve çeitli standartlar getirmiti.

Geçmii, M.Ö. 2 binli yllardaki
Çukurova bölgesindeki hüküm süren
Kizzuwatna Krall arkeolojik kalntlarnda dahi rastlanan Adana Kyma Kebabnn nefaseti günümüze kadar ulat.
Ancak çok geni olan dünya corafyas
üzerinde, baka bir deyile, Shanghai
metrosundan veya New York sokaklarna kadar görebileceimiz Adana Kyma
Kebab’nn nefasetini korumak ve tüm
dünyaya bu lezzeti gerçek anlamda tat-

trmak için harekete geçildi.
Aratrmalarna tam 3 yl önce balayan “Adanallar Dondurulmu Gda San
Tic. Ltd. ti” Müdürü Adanal i adam
“Hakan Sevin” özellikle prototip olarak
adlandrdklar iletme ile ilgili yatrmlarnn tamamlandn, kebap iletmesine yönelik tasarlad makine park ile
gerçek nefaseti ile üretim yapabildiklerine çok sevindiklerini ifade etti.
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“Türkiye’nin hedefleri çok büyük”
O

rganize Sanayi Bölgeleri Üst
Kuruluu (OSBÜK) tarafndn
Van’da düzenlenen IV. Enerji
Zirvesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz ve elektrik piyasasna
ilikin tarafndan yetkililerinin de katlm ile 30 Ekim tarihinde Van Ticaret ve
Sanayi Odasnda yapld.
Açl konumalarn OSBÜK Bakan Mahmut Ylmaz, Van Osb Bakan
Sinan Hakan, Sanayi Ve Ticaret Bakanl Müstear Ali Boa, Van Valisi
Münir Karaolu yapt. Enerji Bakan
Yldz, yapt konumada, Organize
Sanayi Bölgelerinde (OSB) kullanlan
doalgazla ilgili, ‘’Organize sanayilerimizin, 2011 ylnda (doalgaz kullanmndan) alacaklar indirim miktar,
yüzde 1 ile 2,5 civarnda bir miktara
kslendi’’ dedi. Bakan Yldz, sürdürülebilir bir enerji anlayyla özellikle OSB’lerde konforlu hizmet veren
sanayicilere kolaylk salanmas gerektiini vurgulayarak, sanayicilerin,
üretim tesislerini yaparken, tasarrufa
da önem vermesi gerektiini belirtti.
OSB’LER
VE
DO ALGAZ
Organize
Sanayi
Bölgelerinin,
2011 ylnda doalgaz kullanmndan alaca indirim miktarn da
açklayan Yldz, öyle devam etti:
‘’Organize sanayilerimizin, 2011 ylnda (doalgaz kullanmndan) alacaklar
indirim miktar, yüzde 1 ile 2,5 civarnda bir miktara kslendi. Bununla alakal
BOTA, OSB ve EPDK’ya gerekli ya-

zlarn yazd. Organize sanayicilerimiz
2011 ylnda bir indirim alm olacak.
Özellikle OSB Bölge müdürlükleri yüzde 2,5 civarnda bir indirim alacak. Bunun, toplam maliyetimizin daha altnda
bir rakam olduunu her biriniz biliyorsunuz. Yani BOTA, dardan ithal ettii gazn ortalama maliyetinin biraz daha
altnda bu gaz veriyor. Buradaki amaç,
hem sanayicimize destek, hem de tüketim miktarlaryla alakal al ve öde kayglarnn ksmen haetmektir. Bunun
önemli bir destek olduu kanaatindeyim.
2011 ylndan sonra tüketici lehine olan
uygulamalarn mutlaka en üst düzeyde devam edeceini söyleyebilirim.’’
OSBÜK Bakan Mahmut Ylmaz’n

EKOKARAVAN tantm turunda

U

luslararas Hidrojen Enerjisi
Teknolojileri Merkezi (ICHET) ve Oto Doal Gaz stasyonlar Dernei (ODDER) tarafndan
hidrojen enerjisini tantmak amacyla
gelitirilen ‘H2 Eko Karavan Projesi’
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’a tantld.
Sanayi ve Ticaret Bakan Müstear
Ali Boa ile Enerji Bakanl bürokratlarnn katld tantm toplantsnn ardndan konuan Bakan Yldz,
ICHET ve ODDER yetkililerinin Eko
karavan denilen aracn tantm yaptklarn belirterek, unlar söyledi:
‘Fosil yaktlarn, yani petrolün
ve doalgazn önümüzdeki çalarda
kullanlabilmesinin miktar daha da
azalyor. Yani yllar fosil yaktlarn
aleyhine çalyor, o yüzden yeni alternatif enerji kaynaklarnn üretilebilir
olmas lazm. Bunlardan bir tanesi de
hidrojen enerjisi. Fakat hidrojen enerjisi bir baka enerji kaynana ihtiyaç
hissediyor. Yani kendisi bal bana
doada bulunan bir kaynak deil. Bir
türev enerji kayna, ama depolanabiliyor. Biliyorsunuz enerjiler genelde
su enerji kaynaklarnn haricinde çok
fazla depolanabilir deil. Ancak tabiatta bulunuyor. O yüzden depolanabilir

bir enerji kaynann oluumu açsndan hidrojen enerjisi ciddi bir alternatif
kaynak. Bu konuda arkadalarmz çalyorlar.’
Bu arada EKOKARAVAN Ostim
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim binas önünde de tantld. OSB Yönetim
Kurulu Bakan Orhan Aydn ile Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi üyeleri
karavanda inceleme yaparak, tatn
tasarmc ve mühendislerinden bilgi
aldlar.

Rusya’dan getirilen 6 milyar metreküp
dolagazla ilgili talebi olduuna iaret
eden Yldz, gazn özel sektör tarafndan getirilebilmesi amacyla BOTA’n,
EPDK’ya bir yaz gönderdiini ve
kontrat devri yaplacan dile getirdi.
Yldz, OSBÜK’ün 6 milyon metreküp
gaz miktarn almasn desteklediini
bildirerek, ‘’Diyoruz ki bu gaz alsnlar, uygun yatla getirsinler, sanayicilere de daha uygun yatla versinler.
BOTA’tan da daha aa versinler.
BOTA da onlarla rekabet edebilmesini

mutlaka daha iyi becerebilmek zorunda.
Daha farkl araylara girmek zorunda
ki toplam yat Türkiye’de düsün. Yani
bir özel sektör, gaz kamudan daha iyi
artlarda getirebiliyorsa biz onu destekliyoruz. OSBÜK’ün bütün OSB bölge
müdürlüklerinden gaz tedarikiyle alakal konuda önemli bir avantaj da salayacana inanyorum’’ eklinde konutu.
Türkiye’nin büyüme açsndan 2010 yln, net olmamakla birlikte yüzde 7,58’lerle kapatacan kaydeden Yldz,
enerjide de en az yüzde 10’luk bir büyümenin söz konusu olacan bildirdi.
Yldz, büyüme rakamlarna bakldnda Türkiye’nin yerli kaynaklaryla
daha fazla büyümek zorunda olduunun altn çizerek, ‘’Yenilenebilir kaynaklardan öncelikle su, rüzgar, güne,
biyokütle, yerli kaynaklarmzdan kömür olmak üzere bütün kaynaklarmz harekete geçirmemiz lazm’’ dedi.
EPDK Bakan Hasan Kökta ise yapt
konumada, kurum olarak OSB’ler için
çözüm merkezi olmaya önem verdiklerini belirterek, Türkiye’de 148’i iletmede olan 263 adet OSB bulunduunu
belirterek, tüm OSB’lerin 2010 ylnn 9
aynda 15 milyar kilovat saatin üzerinde
elektrik, 4,5 milyar metreküpün üzerinde
ise doalgaz tüketimi olduunu söyledi.
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F&C, OST ML GSR Enerjiyi tantacak
F&C letiim’in hizmet sunduu rmalar arasna, enerji sektöründe yerli ve patentli enerji türbinleri üreten GSR Enerji de katld.

T

ürkiye’de faaliyet gösteren
birçok önemli markaya,
stratejik PR, marketing PR,
marka yönetimi, etkinlik planlamas
ve yönetimi, medya ilikileri ve kriz
yönetimi gibi entegre pazarlama
iletiimi hizmetleri sunan F&C
letiim
Danmanl,
GSR
Enerji’ye danmanlk hizmeti
sunmaya balad.
Türkiye’de yüzde yüz yerli

ve lisansa sahip WAW markal
türbinlerin imalatn yapan Sina
Enerji’yi satn alarak yenilenebilir
enerji sektörüne 2010 ylnda hzl
bir giri yapan Ankara merkezli GSR
Enerji, bata rüzgar enerji santralleri
(RES) olmak üzere, hidroelektrik
santralleri (HES) ve jeotermal
santralleri projelerine türbin imalat
yapmak üzere kuruldu.
GSR Enerji’nin WAW türbinleri,

Dünya
üzerindeki
geleneksel
türbinlerden
ayr-larak
dikey
eksenli olarak üretiliyor, böylelikle
rüzgar basnc bir yöne uygulanyor
ve tekrar balamak için ilk harekete
ihtiyaç duymuyor. GSR Enerji
Ankara Ostim’deki fabrikasnda
akademisyen ve uzman bir kadro ile
AR-GE yaparak yüzde 90 verimle
çalan türbinler imal ediyor

Anadolu’ya
50 milyon euro’luk
özel KOB kredisi

A

kbank’n Türkiye ekonomisine
yeni kaynak aktarma çerçevesinde,
Avrupa Yatrm Bankas ve Avrupa
Yatrm Fonu tarafndan oluturulan
“Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylklar
Program”na katlarak 50 milyon Euro
tutarnda kredi kayna salad.
Akbank’tan yaplan açklamaya göre,
Avrupa Yatrm Bankas (AYB) ve Avrupa
Yatrm Fonu (AYF), program çerçevesinde
Akbank, Denizbank, Halkbank, Vakfbank,
Yap Kredi ve Kredi Garanti Fonu ile
toplam 280 milyon Euro tutarnda kredi
ve garanti anlamalar imzalad. Anlama
kapsamnda, 280 milyon Euro’luk imkann
250 milyon Euro’su kredi olarak AYB, 30
milyonu Euro’su ise garanti olarak AYF
tarafndan saland. Söz konusu kaynak,
Türkiye’deki 10 banka arasndan seçilen
ve aralarnda Akbank’n da bulunduu 5
bankann ibirlii ile 43 ilde KOB’ler ve
mikro iletmelerin kullanm için tahsis
edildi. KOB’lere kullandrlacak toplam
kredi tutarnn, katlmc bankalarn da
desteiyle 500 milyon Euro’ya kadar
ulamas bekleniyor. Kredi olanandan,
Türkiye’deki KOB’lerin yüzde 25’inin
faaliyet gösterdii ancak KOB kredilerinin
yüzde 10’undan yararlanabilen Kastamonu,
Samsun, Kars ve Van gibi, Türkiye’nin
gelimekte olan 43 ilindeki KOB’ler özel
koullarda yararlanabilecek.
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“Perakende yasas acilen çkarlmal”

T

ürkiye Esnaf ve Sanatkarlar
Konfederasyonu (TESK) Genel
Bakan Bendevi Palandöken,
büyük maazalar çoalrken, rekabetin
azaldn vurgulad. Böyle devem etmesi
halinde AVM’lerin tek bana piyasann
aktörü olacan belirten Palandöken,
Perakende Yasas’nn acilen çkarlmas
gerektiini kaydetti.
TESK Genel Bakan Bendevi
Palandöken,
yapt
açklamada
perakende piyasasnn kurallarnn hala
konulmamasnn zararn esnafn ve
vatandan çektiini belirtti. Kuralszln
esnaf ve sanatkar bitirme noktasna
getirdiini dile getiren Palandöken,
perakende
piyasasnda
rekabet
kalmadnn altn çizdi. Hallerden 3
TL’ye çkan domatesin hipermarketlerde
10 TL’ye satldn vurgulayan
Palandöken, bu durumdan esnafn da,
vatandan da zarar gördüünü kaydetti.

Küçük iletmeler istihdamn ve
rekabetin vazgeçilmez unsuru
Küçük iletmelerin hem istihdamn
hem de piyasa da rekabetin salanmasnn
vazgeçilmez
unsurlar
olduunu
vurgulayan
Palandöken,
“Liberal
ekonomilerde serbest rekabetin ilemesi
küçük esnaf ve iletmelerle salanabilir.
Fiyatlarn kyaslanmas için çeitliliin
korunmas gerekir. Domateste de,
et yatlarnn artmasnda da büyük
iletmelerin vebali vardr. Küçük

“Kurallar olmayan bir perakende
piyasas olmaz. Büyük sermayenin hzla
perakende piyasasnda yer almas ile esnaf
ve sanatkar aleyhine bozulan dengenin,
ülkemizin sosyo-ekonomik yapsnda da
skntlar yaratt için piyasann kurallar
konsun istiyoruz. Rekabete dayanamayan
esnaf i yerini kapattnda bunun
yansmas devletimize olacaktr. Esnafn
katma deer yaratp vergi verirken, i
ve a bekleyenler kervanna katlmas,
sosyal güvenlik emsiyesinden çkarak,
salk harcamalarn devletten beklemesi
mi daha iyi? “

“Yasa bir an evvel çkmal”
iletmeler 1-2 hayvann piyasaya
sürerken büyük rmalar piyasay kontrol
ederek, yatlarn trmana geçmesine
neden oluyor. Tek bana piyasann aktörü
olmak istiyorlar” dedi.

“Kural konulmasndan
rahatszlar”
Perakende Yasa Tasars’nn bir an
evvel çkmasn beklediklerini belirten
Palandöken,
yurtdnda
kurallar
konmu piyasalardan çkp Türkiye’ye
rant salamak için gelenlerin imdi
–‘siz neden kural koyuyorsunuz?’ diye
lobi yaptklarn ifade etti. “stihdam
yaratyoruz diyorlar ama esnafn
dükkann
kapatmasyla
isizliin

artmasn salyorlar” diyen Palandöken,
isizliin önlenmesini deil, küçük
sermayeyi yanlarnda içi yapmak
istediklerini ileri sürdü. Perekande
Yasas çkmaz ise haksz rekabetin önüne
geçilemeyeceine deinen Palandöken,
2 milyonu akn esnafn, yannda
çalanlaryla birlikte 5 milyon kiinin
ekmeiyle oynandn ifade etti.

“Kuralszlk esnafnn sosyoekonomik yapsn bozuyor”
Kuralszln esnaf ve sanatkarn
sosyo-ekonomik yapsn bozduunu
kaydeden
Bendevi
Palandöken
açklamalarnda u noktalara dikkat
çekti:

2009 ylnda açlan 24 yeni AVM ile
41 ildeki toplam saynn 238’e, toplam
metrekarenin de 5.7 milyona ulatn
ifade eden Palandöken açklamalarn
öyle sürdürdü:
“Organize Perakende Sektörü kuralsz
bir ekilde büyüyüp gelimektedir. 2010
yl Austos aynda AVM says 250’ye
ularken, 2011 ylnda da 313’e çkmas
beklenmektedir. Ankara’da 1000 kiiye
düen metrekare, Avrupa ülkelerini
sollad. Ayrca, 2 bin 340 süper market,
5 bin 235 yerel marketler zincirinin yan
sra, bilhassa ‘Private Label’ ürünleri
pazarlayan 3 bin 200 adet indirim
market zincirleri ile de mahallelerimiz
kuatld.”

imdi Avrupa’ya biz malzeme veriyoruz
Avrupa’ya enerji sistemleri alannda
ihracata balayan rmann sahibi Mehmet
Gül, 5 bin metrekarelik bir alanda büyük bir
fabrika hazrl içinde olduklarn söyledi.

O

STM’de ürettii enerji sistemleri ve kompozit malzemeleri ihraç eden Mehmet Gül, “Eskiden
Türkiye Avrupa’dan malzeme alrd.
imdi ise Avrupa Türkiye’den malzeme
alyor” dedi. irketlerinin 1982 ylnda
80 metrekarelik bir alanda balangç
yaptn, ancak u an 2 bin 500 metrekarelik alann bile kendilerine yetmediini
belirten Mehmet Gül, 5 bin metrekarelik
bir alanda büyük bir fabrika kuracaklarn belirtti.
Ayakta kalmak Firmalarnn paslanmaz çelik, kompozit,yenilenebilir enerji
olmak üzere 3 ana balkta üretim yaptklarn ifade eden Mehmet Gül, unlar söyledi: “Türkiye’de bu ii yapan
üç veya dört rmadan biriyiz. Güne
enerjisinden yararlanan ve elektrik üreten aletler üretiyoruz. Dünya’nn bir çok

ülkesi olmakla beraber, arlkla Avrupa ve Amerika’ya malzeme satyoruz.
Türkiye’nin Çin’iyiz Türkiye’de
ayakta kalmak istiyorsanz, yenilikleri takip etmek zorundasnz. Gelecein
ürünlerini üretiyorsanz çevreci olmal, katma deeri yüksek olmal, dünya ile rekabet edebilir olmaldr. 30
yllk bir rmayz ikinci kuak birkaç yldr görev banda. Biz insanlarn yaam kalitesi için üretiyoruz.”
Ylda 30 bin metrekare platform zgaras ürettiklerini söyleyen Mehmet Gül,
hedeerinin 50 bin metrekare olduunu
belirterek, “Bu ölçek Ankara’ya göre
fazla gelebilir. Ancak Çin’de üretilen
platform zgaras miktar 500 bin metrekare. Çin’de ki üretime kyasla 10’da
1’i saylmaz. Neden Çin gibi olmayalm.
Bizim rmamz u an Çin ile yaryor.
çünkü biz de Türkiye’nin Çin’iyiz” dedi.
Yenilenebilir enerji art GÜNE enerjisinden elektrik üretimi,
park-bahçe-sokak
aydnlatma
sistemleri, su üstü ikaz ve aydnlatma
sistemlerinin üretimini de yapan Mehmet Gül, sözlerini ayla sürdürdü:
“Türkiye dahil Kyoto Protokolü’ne
katlan ülkeler, 2020 ylna kadar ülkesindeki enerjinin yüzde 20’sini yenilenebilir enerjiden salamak zorundadr.
Biz de bunlar bildiimiz için ülkemize
yararl olup bu sektörde üretim yap-

maya çalyoruz. 2006 ylndan beri
AR-GE çalmalar üzerinde younlatk. 2008 yl içerisinde, Avrupa
Birlii 7.Çerçeve Program Kobiler

Aratrmas-NEVAWIND Projesinde
(New Vertical Axis Wind Turbine for
Electrical Generation) yer alan tek Türk
Firma olduumuzu da belirtmek isterim.”
Fabrika karacaz 2 bin 500 metrekarelik alann bile kendilerine yetmediini
belirten Mehmet Gül, 5 bin metrekarelik
bir alanda büyük bir fabrika kuracaklarn belirtti. (Hürriyet Ankara)

ATO “Ayar Evi” kuracak
Ankara Ticaret Odas (ATO), kymetli maden ve ta analizi
yapacak, uluslararas standartlara sahip tespiti yaplacak.

A

TO Baka Sinan
Aygün,
Ankara’nn Ulus semtinde, 60 metrekare artna
ve uluslararas standartlara
uymayan iki ayar evi olduunu, uluslararas standartlarda çalan tek ayar evinin
ise stanbul’da Darphane
ve Damga Matbaas Genel
Müdürlüü
bünyesinde
bulunduunu
belirterek,
“ATO olarak Ankara’nn
bu eksikliini gidereceiz”
dedi.

Ankara’nn ayarn
stanbul yapyor
Adliye ve Emniyet gibi
resmi kurumlar uluslararas
standartlarda tetkik istemedii için, bu kurumlarn

talep ettii ekspertiz raporlarnn Ulus’taki uluslararas standartlara uygun
olmayan iki ayar evinde
hazrlandn ifade eden
Aygün, unlar kaydetti:
“Ancak çok özel durumlarda, örnein tereddüde düülen ya da çok
hassas rapor gerektiren
durumlarda, numuneler
stanbul’daki Darphane
ve Damga Matbaas
Genel Müdürlüü’ne
gönderiliyor.
Çünkü
Anka-ra’da gerçekletirilen bir analize yönelik
itirazlar Darphane’ye yaplyor. Bu nedenle çok
hassas analiz gerektiren
numuneler itiraza mahal
vermemek için dorudan

stanbul’a gönderiliyor.
Sadece
stanbul’daki
Darphane
uluslararas
standartlarda ve sfr toleransla çalyor.”
Mevcut
uygulamaya göre, rmalarn, ithal
ettikleri kymetli maden
ve talarn analizini kendi kurduklar, standartlar
uymayan ayar evlerinde
yaptklarn ve ekspertiz
raporlarn da kendilerinin
yazdn belirten Aygün,
“Bu uygulama etik deil.
Raporlarn salksz olduu iddialar var. Çünkü
bu rmalar denetleyen bir
merci bulunmuyor” dedi.
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TUSKON:Türkiye scak para cenneti oldu

T

ürkiye adamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Bakan
Rzanur adeta bir scak para
cenneti olduunu söyledi.
TUSKON’dan yaplan açklamaya göre Meral, Business
Network Dernei tarafndan
Londra’da düzenlenen “En Baarl Türkler” ödül töreninde
konutu. Meral, ABD’li yetkililerin Türkiye’de Bankalar Birlii üyelerine ‘ran’a yaplan para
transferlerine araclk etmeyin’
ünyasn
uyarsnn i dünyasn
ediiolumsuz etkilediini belirterek, “Türk
araras
irketleri uluslararas
kurallara uyar. Daha
meden
fazla
sertlemeden
mal.
çözüm bulunmal.
ulaEer illa uygulam
nacaksa tüketim
eve sarf malzemego
lerinde ambargo
uygulanmamal..
Bu
savunma
sanayi gibi kritik endüstrilerle
rada
snrl olmal. Orada
kaytsz bir ticaret de varsa önüne geçilemez” dedi.

40 bin yeni ihracatç
yetimeli
Uluslararas

piyasalardaki

gelimelere de deinen TUSKON Bakan Meral, son dönemde Türkiye’ye giri yapan
scak paraya kar da biran
önce önlem alnmasn istedi.
Bu girilerin TL’nin hzla deer kazanmasna neden olduunu hatrlatarak, “Scak parann
ksmen kontrol edilmesi lazm.
Brezilya yüzde 6 vergi koydu.
Türkiye, scak para için kazanç
cenneti oldu. Reel faiz negatifte
olsa para gelmeye devam edecek” dedi. Merkez Bankas’nn
faizleri
daha
faizle
da düürmesi
gerektiini
sagerek
vunan
Meral,
vuna
scak
sca parann
Türkiye’nin
Tü
ihtiyacndan
iht
fazla
geldifaz
ini
belirtin
ti
ti.
Meral,
“
“Dünyada
likidite gidecek yer
aryor. En
bak
çok baktklar
yer

Türkiye. Bu artlar
altnkoymakta daha doda vergi koymaktan
al bir reeksimiz olamaz. Bize
fon gelmeye devam edecek. Bu
TL’nin de ar güçlenmesinin
önüne geçecek. Cari açkta güçlü TL’nin kayma sebebi oldu-

una inanyoruz” diye konutu.
Türk ihracatçlarnn geleneksel pazarlarn yan sra yeni
pazarlara yönelmesi çarsnda
bulunan Bakan Meral, “40 bin
yeni ihracatç daha yetimeli ki
500 milyar dolar ihracat hedene ulaalm” ifadesini kulland.
Konumasnn ardndan Meral,
Business Network Dernei tarafndan Londra’da düzenlenen
‘’En Baarl Türkler’’ ödül
töreninde, ödül almaya hak kazanan baz kiilere de ödüllerini
verdi.

En baarl Türkler
ödüllerini ald
En iyi Türk yatrmc: Türk Hava
Yollar
Türkiye ile i yapan en iyi ngiliz
yatrmc: Vodafone
En baarl ikadn: adiye Arslan
En baarl profesyonel idareci:
Aisha zzet
Küresel olarak en baarl Türk:
Hüseyin Özer
En baarl örenci: Jeyda brahim
En baarl iadam: Hakk Tatar
En baarl irket: Anatolian Sky
Holidays
En baarl akademisyen: Vedat
Can Yeginsu
En baarl doktor: Ali Rza Sever
Jüri özel ödülü: Can Yeinsu.

OSB’de gda iyeri denetimi

O

STM ORGANZE
SANAY Bölgesi’nde
bulunan gda imalatçlar ve depolar ile lokanta ve
benzeri iyerleri gda mühendisi gözetiminde denetleniyor.
Yaplan denetimlere Ostim
OSB Müdürü Adem Arc ile

Küat Müdürü, Müteri likileri Koordinatörü de katlyor.
Yaplan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde
söz konusu iyerlerine çeitli
para cezalar ve kapatmaya
kadar varan cezai ilemler uygulanyor. Yetkililer yaplan

denetimin toplum sal açsndan önemli olduunu, bu
konuda belli periyotlarla denetimlere devam edeceklerini
söylediler. Denetimlerde iyerlerinin temizlik kurallarna
azami uyduklar belirlendi.

54. Avrupa Kalite
Kongresinden Notlar

Arzu AKAY

H

er yl uluslar aras
zeminde düzenlenen
Avrupa Kalite
Kongresi’ne Müteri ikayetleri
Yönetimi balyla katldk.
Kongre, 26-27 Ekim
tarihlerinde zmir Valisi’nin
“güzel zmir” olarak tanmlad
kentte gerçekletirildi.
Açl, TSE Bakan Tahir
BÜYÜKHELVACIGL ile
Avrupa Kalite Tekilat Bakan
Victor SETCHEK’in kalitenin
kurulular için hayatiliini
içeren konumalaryla
yapld. AKT Bakan, “kalite,
insanlarn kabiliyetlerini
irketlerin yararna
kullanmaktr” diyerek, yaptn
yaz-yazdn yap kurgusuna,
“iyi eyler yapyorsan bunu
yaz ve kuruma kazandr”
yorumunu da eklemi oldu.
Paralel oturumlarda biraz
kurumum biraz da ahsm
adna önem tekil eden
programlar takip ettim. ç
Tetkik balkl oturumda
ABD’den katlan Dennis
ARTER tetkikin ne olduu/ne
olmad detaylarn paylat.
Çoumuz tetkik (denetim) ile
tefti kelimelerini eanlaml
kullanrz, oysa Sn. ARTER
buna kar çkyor. Ona göre
tefti geçmie dönük, tetkik
(denetim) ise ileriye dönük
bir bak. Yani tetkikçiler hem
geçmie bakp tespitler yapacak
hem de bu tespitlerin gelecekte
ne yönde olmas gerektii
konusunda görü belirtecek.
Tetkikçiler belli nitelikleri olan
insanlar arasndan seçilmeli,
örnein objektif ve önyargsz
olmallar. Tetkik srasnda
her zaman yazlann yaplyor
olmas doru deil, veri gerekli
mi yoksa çöp mü bunu da
incelemek gerekiyor. Çöpse
çkarp atmak gerek ki vakit
kayb önlensin. in özü,tetkik
tefti olarak alglanmamal.
Çünkü tefti edenler yani
müfettiler, “unlar unlar
var” derler, oysa tetkikçiler
hastal söylerler. Birinde
semptomlardan bahsedilirken
dieri direk tehistir.
kinci ilginç edinim 6 sigma
uygulamasyd, toplam kalite
yönetiminin tam merkezinde
olanlar, bunun neresi ilginç,
çok uzun zamandr uygulanyor
diyeceklerdir. Dünyada kalite

yönetim sistemini uygulayan
pek çok büyük iletmenin
son dönemde kulland bir
yöntem. Özellikle üretim yapan
iletmelerde alnmas gereken
önlemin KYT’ye iletilmeden,
annda üretimhanede
iyiletirme yaplmasyla ilgili
bir uygulama. letmelere kar
salyor fakat uzun vadede
kalite düülerine neden
olabiliyor. Örn: Toyota’nn 6
sigma uygulamas son iki ylda
ürettikleri araçlarnda kalite
düüüne neden olmu.
Son olarak, Ostim
Müteri ikayetleri Yönetimi
sunumu, katlm says ve
karlkl diyalog younluu
açsndan oldukça verimliydi.
Azerbaycan’da faaliyet
gösteren havayolu irketi, TOK
Müteri likileri Departman
gibi çeitli alanlardaki ikayet
yönetimi uygulayclaryla
tanma frsat bulduk. TSE
ayn oturuma ISO 10002
sisteminin aktarmyla katld.
TSE Antalya Personel ve
Sistem Belgelendirme Bölge
Müdürü Sn.Kaya Kars
Ostim’de uygulanan ikayet
yönetimi sisteminin 10002
belgelendirmesi için hazr
olduunu belirtti.
Yazm kongrenin baz sentez
cümleleriyle bitirmek istiyorum:
“nsanlarn kabiliyetleri
irketlerin yararna kullanlmal”
“Örenmenin tek bir yolu
yoktur.” Türk Atasözü.
“çinde bulunduunuz
dünyadan anlam çkarn ve
lütfen yardm edebiliyorsanz
geri çekilmeyin”
ÇOK OKUMALI
ah ve Sultan, skender
PALA, Kap Yaynlar
Çaldran… Kahramanlarn,
Yavuz Sultan Selim’i de
ah smail’i de tarihin
merdivenlerinde bir basamak
aa indiren bir basamak
yukar çkartan bir sava.
ktidar hrsnn içinde, akn
bir çökelti gibi dondurduu
zaman. Tarih ileriye doru
çözüldükçe aacn kökleri de
görülecektir.
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Ostimli iadamlar TÜBTAK’ta
O

stim  Gelitirme Ve Eletirme Birimi ile küme gruplarnn günübirlik düzenledii gezi
organizasyonu ile Yenilenebilir Enerji,
Savunma,  Makineleri Ve Medikal
Sektörlerinde faaliyet gösteren sanayici
ve iadamlar grubu TÜBTAK Marmara
Aratrma Merkezi’deki (MAM) teknoloji merkezlerinde inceleme yaptlar.
Gebze ilçesindeki TÜBTAK Bakan-

lnda düzenlenen toplantda kurum uzmanlarnca Çevre Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Gen Mühendislii ve Biyoteknoloji
Enstitüsü ile Malzeme Enstitüsü’nün kuruluu, yetenekleri proje ve çalmalar
hakknda sunumlar yapld. TÜBTAK
Bakan Yardmcs Dr. Mehmet Demirel,
“Kurumumuz bünyesinde 7 enstitü bulunuyor. TÜBTAK bu enstitüler ile uygulamal aratrmalar alannda dünyann

önde gelen bilim ve teknoloji merkezleri
içinde yer almak ülküsü ile; bilim ve teknolojiyi kullanarak Türkiye’nin küresel
rekabet gücünün gelitirilmesine katkda
bulunmay görev edinmitir” diye konutu.
Konuma ve enstitü tanmlarnn ardndan TÜBTAK yöneticileri ve uzmanlarna yönelik olarak OSTM tantm lmi gösterildi.
velisaritoprak@gmail.com

Veli SARITOPRAK

Dayanma - ibirlii
sivil toplum ve liderlik
üzerine


Dünya Türk
Edison’u konuuyor

G

eneral Electric(GE) rmasnn
ABD’nin New York eyaletinde
bulunan küresel aratrma merkezinde uzman mühendis olarak çalan
Bolu’lu Türk Bilim adam Doç. Dr. Mehmet Ark’n jet motorlarndaki soutma
sistemlerinden esinlenerek gerçekletirdii aydnlatmada gelecein teknolojisi olarak nitelendirilen
yeni nesil LED ampül,
Edison’n ampülü buluunu açklad günün
131’nci yldönümünde
basna tantld.
GE rmasnn 21’nci
yüzyln Edison’ olarak isimlendiridii Türk
bilim adam yapt
açklamada,
kendisine
dünyann her tarafndan
kutlamalar geldiini belirterek, “Ayn imkanlar bana kendi ülkemde de verilse bu
buluu Türkiye’de gerçekletirebilirdim”
dedi. Ark’n jet motorlarnda uygulanan
soutma prensiplerinden yola çkarak
gerçekletirdii bulu LED ampüllerde
uygulanmasnn ardndan yaknda bata
IPhone’lar olmak üzere snma problemlerinin yaand cep telefonlar, laptop
gibi bir çok teknolojik üründe de kullanlabilecek.

Aydnlatmada bir devrim
gerçekleti
Aydnlatmada bir devrim olarak nitelendirilen buluunu ANKA’ya anlatan
Ark, “Aydnlatma teknolojisinde LED
ampüller ilk olarak 1960 ylnda General
Electric rmas tarafndan bulundu an-

cak o dönemde üretilen LED ampüllerin
verimlilii oldukça düüktü. 1997 ylnda ise çok daha parlak k veren LED
Ampül teknolojisi ortaya çkt ancak bu
ampüller ebatlarnn çok büyük oluu
ayn zamanda çok çabuk snmasndan
dolay ve tükettii elektirik nedeniyle
tüketiciye verimli gelmedi. Bizim jet
motorlarndaki soutma
sisteminden yola çkarak
gerçekletirdiimiz bulu
ile bu snma problemini
tamamen çözdük ve LED
ampülleri çok daha tasarruu bir hale getirdik. Jet
motorlarndaki soutma
sistemi
teknolojisinin
prensiplerini LED ampüllere uyguladk. 2012
ylndan itibaren yaygn
olarak dünya pazarna çkacak bu yeni
teknoloji LED ampüller çok haf ve büyük enerji tasarrufu salyor. Yeni LED
ampüller tüketiciye sunulmasnn ardndan aydnlatmada çok büyük bir devrim
gerçekletirecektir” dedi.

Ayn imkanlar verilse buluumu
Türkiye’de gerçekletirebilirdim
Ark, General Electric New York’ta
bulunan küresel aratrma merkezinde
ekibinde bulunan on bilim adam ile birlikte çaltklarn belirterek, “Baarya
ulamak için en önemli ey sabr. Bilimsel
çalmalarda sonuca ulamak için çalmak gerekiyor. Burada salanan imkanlar bana Türkiye’de de verilse ayn baar
çizgisini yakalayp buluumu Türkiye’de
gerçekletirebilirdim” diye konutu.

OSTM ziyaret grubu daha sonra TÜBTAK yöneticilerinin gözetiminde ilgili
enstitülerin laboratuarlar gezerek, çalmalar, projeler ve elde edilen sonuçlara
ilikin bilgiler aldlar. Bakan Yardmcs
Dr.Demirel, TÜBTAK olarak gösterilen
ilgiden memnun olduklarn, kendilerinin
de bir heyetle Ostim’e gezi düzenleyeceklerini ve sektörleri yerinde incelemek
istediklerini ifade etti.

nsanolunun sorunlarna çözüm
olabilecek her türlü örnek tabiatta
mevcuttur. Sorunlarmza çözüm
bulabilmek için tabiat çok iyi incelemeli
ve tanmalyz. Karncalar birbirine tutunarak köprü kurarlar. Bu köprüden içi
karncalar yiyecek tarlar. Yunus balklar
avlarn çember içine alrlar. Çemberden
çkan yunus karnn doyurur ve tekrar
çemberlerdeki nöbetini devralr. Bütün
sürü doyduktan sonra çemberi datrlar.
Kular toplu uçarlar. Mevsim deiikliklerinde göçmen kularn gökyüzündeki göç
hareketlerini izlemek çok güzel bir duygudur. Atlar, yabani hayvanlara kar küçük
taylar ortalarna alp, arkalarn yabani
hayvanlara dönerler. Saldr annda çifte
atarak kendilerini ve taylarn korurlar.Bu
örnekleri istediimiz kadar çoaltabiliriz.
Görüldüü gibi Doada inanlmaz bir
dayanma ve ibirlii mevcuttur.
Biz hayvanlarn bu toplu davranlarna
sürü içgüdüsü diyoruz. Sürü içgüdüsü
güçlü olan canllar soylarn tarih boyu
sürdürebilmilerdir. Sürü içgüdüsü zayf
olan ve doada tek bana hareket eden
hayvanlar ise yok olmaya mahkum
olmulardr.
Tanr insanolunun ihtiyaç duyduu
her türlü çareyi tabiata bahetmitir.
Bunu gören ve anlayanlar dertlerine çare
bulurlar, göremeyen ve anlamayanlar
da dertleriyle ba baa kalrlar.Bireysel
hareket etmenin iyi yada kötü sonucuna
katlanmakta bireysel olmaktadr.
Birlikten kuvvet doar. Bir kiiye
ramen iki kii bir aradaysa bu bir ekiptir.
“Örgütlenmi on kiilik bir aznlk, örgütlenmemi binlerce kiiye yön verebilir”.
Tarih bunun örnekleri ile doludur. Tarihi
galipler yazar. Maluplarn tarih yazd
hiç görülmemitir.
Kültür sosyolojisi bir bilim daldr.
Toplumdaki her sosyal grubun bir
kültürü vardr. Meslek odakl sivil toplum
kurulular da bir toplum kesimidir. Ayn
meslein ekmeini yiyen insanlar bir
araya gelerek enerjilerini birletirirler ve
bir güç olutururlar. Önemli olan bu gü-

cün yasal zeminde hukuk kurallar içinde
kullanlmasdr.
Sivil Toplum kurulularnn baars,
toplu hareket etme ve karar sürecine katlma yeteneine baldr. Toplu hareket
edemeyen, karar üretemeyen ve üretilen
kararlara uymayan sivil toplum kurulularnn baarl olmas mümkün görülmemektedir.
Hukukun üstünlüünü iar edinmi
çada toplumlarda, hukuk yolu ile hak
arama kültürü, meslek odakl sivil toplum
kurulularnn en büyük gücüdür. Bu
gücü kullanrken hukuk ypratlmamaldr.
Unutulmamaldr ki hukuk bir gün gelir
ona kar olanlar için dahi gerekli olabilir.
Hukuk sistemi,doru ve hakl yerde
durmay zorunlu görür.Doru noktada
durup sabrla beklemeyenlerin durumu
hzl akan trafikte sürekli kardan karya
geçmeye benzer.Mutlaka bir an gelir
araçlarn çarpmasna maruz kalabilir.
nsanlar bir derede akan su gibidirler.
Normal artlarda derede akan suyun
önemli bir gücü yoktur.Ancak önüne bir
bent ina edildiinde bu bendin arkasnda
biriken suyun müthi bir gücü vardr.Bu
güç elektrik enerjisine dönütüünde fabrikalar çaltrr,ehirleri aydnlatr.Derede
masum akan su gibi toplum içinde tek
tek dolaan insanlarn da önemli bir gücü
olduu söylenemez.ayet insanlarda bir
bendin arkasnda toplanan su gibi bir
liderin arkasnda toplanrlarsa oluturacaklar toplam güç birçok eyi deitirmeye yeterlidir.Bunun örneklerini pratikte
görmemiz her zaman mümkündür.
Doru yerde ,doru zamanda ve doru
bir amaç için kullanlmayan güç faydal
bir güç deildir.Yeri zaman ve amac çok
iyi tespit etmek önemlidir.Bu da tabi liderin görevidir.Bu sebeple lider doay iyi
incelemeli ve tanmaldr.htiyaç duyulan
çözümler doada sakldr. Marifet o çözümleri bulup,toplum yararna kullanabilmektir.te Lider budur.
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“Reformlar yaplamazsa
rakiplerimiz bizi geçecek”

B

ursa Ticaret ve Sanayi Odas
(BTSO) tarafndan düzenlenen ‘Ekonomiye Deer Katanlar 2010’ ödül törenine katlan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii
(TOBB) Bakan Rifat Hisarcklolu, “Türkiye bir Seçim sarmalna
girmitir. Bu devrede yapsalreformu
yapabilmek de zordur. Çünkü yapsal
reformlar acdr, memnuniyetini 2-3
sene sonra görürsün. Onun için de siyasetin bu iten, yapsal reformlardan
uzak durmasnn ana nedeni budur.
Ama buradan sanayiciler, tüccarlar
olarak siyasileri morallendirmemiz,
cesaretlendirmemiz gerekir” dedi.

TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odas
(BTSO)ztarafndan düzenlenen ‘Ekonomiye Deer Katanlar 2010’ ödül töreninde yapt konumada, kadn ve
genç giriimcilere sahip çklmas, önlerinin açlmas konusunda herkesin
üzerine düeni özenle yapmas gerektiini söyledi. Bu çerçevede, anne babalarn kz ve erkek çocuklar arasnda
ayrm yapmamas gerektiini, toplumun yarsnn yok saylamayacan
vurgulayan Hisarcklolu, ‘Hakszlk
ve adaletsizlik üzerine kurulan her türlü düzen yklmaya mahkumdur. Bunu
aklnzdan çkarmayn’ dedi.

Çankaya Üniversitesinde
‘Giriimcilik’ Konferans

Ç

ankaya Üniversitesinde ‘Giriimcilik, Aile letmeleri ve
novasyon’ Konulu Konferans
düzenlendi.
Çankaya Üniversitesi
Mütevelli
Heyet Bakan Stk Alp Rektörü üniversitenin konferans salonundaki etkinliin açlnda yapt konumada, aile
tutumlarnn giriimciler için bir ans
unsuru olduunu, onlarn desteklerinin
önem tadn vurgulad. Eitim sektöründe verdii giriimcilik mücadelesini
ve azmini vurgulayan Alp, yapabildiiniz ii seçin ve seçtiiniz ite kararl
olun mesaj verdi.
Rektör Ziya B. Güvenç de Türkiye’deki
KOB’lerin yüzde 98’inin aile iletmeleri olduunu ve bunlarn Türkiye’deki
istihdamn yüzde 95’ini karladn
belirtti. Aile iletmecilerinin Türkiye
ekonomisi açsndan önemli olduunu
vurgulayan Güvenç, bu iletmelerin çeitli nedenlerle risk altnda bulunduunu söyledi.üvenç, bu risklerin banda
aile içi sorunlarn geldiini, bunun da
iletmelerin devamlln salamasn
olumsuz etkilediini anlatt.
Türkiye’de giriimcilie katkda bu-

lunmak ve yeni giriimcilerin ortaya
çkarlmas konusunda üniversite olarak
yaptklar çalmalara deinen Güvenç,
bu çerçevede son üç ylda üniversite örencilerinden 90’nn KOSGEB desteiyle giriimcilik eitimi aldn ve bu
örencilerin kuracaklar iletmeler için
KOSGEB’e bavurma hakk kazandn kaydetti.
Konferansta, ‘Giriimcilik’, ‘Küçük
letmeler’, ‘Uluslararas Giriimcilik’,
‘Aile letmecilii’ gibi konular ele
alnd. 11 ülkeden bilimsel makalelerin
sunulduu akademik oturumlar gerçekletirilirken,
‘Giriimcilikte Baar çin Sürdürülebilirlik’ konulu bir de panel yapld.
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ATO: bankalar emlak bürosuna döndü
Bankalar, kredi alacaklarna karlk el koyduklar
ipotekli gayrimenkullere, tpk emlakçiler gibi fotora
ilanlar yoluyla internet üzerinden müteri aryor.

B

atk kredi miktar son 5 ylda yaklak üç kat artarak 7 milyar 807
milyon TL’den 21 milyar TL’ye çkarken, bankalarn alacaklarna karlk icra
yoluyla el koyduklar gayrimenkul saysnda da patlama yaanyor.
Ankara Ticaret Odas’nn (ATO) yapt
“Emlakçbank” aratrmasna göre, Bankalarn, el koyduklar ipotekli gayrimenkulleri, tpk emlakçlar gibi detayl bilgiler
içeren fotora ilanlar yoluyla internet
üzerinden müteri aryor. Elinde en çok
gayrimenkul bulunan Halkbank, Vakfbank
ve  Bankas’nn sattaki gayrimenkullerinin deeri 865 milyon TL’yi geçti.
Ankara Ticaret Odas’nn yapt “Emlakçbank” aratrmasnda, bankalarn, el
koyduklar ipotekli gayrimenkullere, tpk emlakçlar gibi detayl bilgiler içeren
fotora ilanlar yoluyla internet üzerinden müteri aradna dikkat çekildi.
Açklamada, baz bankalarn internet sitelerinde satlk gayrimenkulün çok sayda

fotoraf, uydu görüntüsü, açk adresi ve
yol tari, son imar durumu, varsa teknik
ya da hukuki kusurlar gibi ayrntlara yer
verildii belirtilerek, “Ksa sürede alc
bulmak için gayrimenkullerin yatlar
piyasa rayicinin altnda tutuluyor. Alc
isterse, satn almaya talip olduu gayrimenkulü, en yakn banka ubesindeki
görevlinin yardmyla görmeye de gidebiliyor” denildi.

Bankadan satlk un deirmeni
Bankalarn elinde konut, villa, dükkan,
bina, fabrika, arsa, tarla gibi gayrimenkullerin yan sra un deirmeni, düün salonu,
fndk krma fabrikas, alveri merkezi,
balk lokantas, süpermarket, çiftlik, otel,
pansiyon, dershane, benzin istasyonu, ba,
kestane bahçesi, incir bahçesi, kavaklk,
samanlk, otlak ve frn gibi gayrimenkullerin de bulunduu belirtilen aratrmada,
“Örnein Albaraka Türk’ün sata çkard gayrimenkuller arasnda Çorum’da 1
milyon 200 bin TL’ye dershane, Giresun
Tirebolu’da 160 bin TL’ye fndk bahçesi,
Konya’da 130 bin TL’ye un deirmeni ve
tarla bulunuyor” ifadesi kullanld.
Aratrmada,  Bankas bin 174 gayrimenkul ile gayrimenkul zengini bankalar arasnda üçüncü srada yer ald kaydedilerek, bu
gayrimenkullerin deerinin yaklak 227.5

Atilla ÇINAR

acinar@etik.com.tr

Ü

niversite dendiinde
birçoumuzun aklna doal
olarak bilim gelir. Çünkü
üniversitelerin bilim üretilen, üretilen
bilginin bilimselliini snayan yerler
olmas beklenir. Bir baka deyile
üniversiteleri ‘bilimsel üretim’
yaplan yerler olarak görmek, ya da
üniversitelerden bunu beklemek yanl
olmaz.
Teknokentlerin ise üniversitelerde
üretilen bilgiyi kullanarak teknoloji
üretmeleri beklenir. çinde bulunduumuz
çada bilimsel bilginin ortaya çk ile
ortaya çkan bu bilginin teknolojiye
dönümesi arasnda geçen zamann
ksaltlmas her zaman olduundan daha
önemlidir. Bu nedenle üniversiteler ile
teknokentlerin yakn olmalar gözetilmi
ve teknokentlerin bir çou üniversite
yerlekeleri içerisinde kurulmutur.
OSB’ler ise teknokentlerde yaplan
teknoloji üretme ve aratrma-gelitirme
(arge) çalmalarndan baaryla çkan
ve insanlarn ihtiyacn karlayacak ticari
ürüne dönüebilecek olan prototiplerin
seri imalat için altyaplarn olutuu
yerlerdir. Yani teknokentlerde doan
ürün fikirleri OSB’lerde üretim süreçlerine
dönüür. Üretim süreçleri bir kez
baladktan sonra ise, üretimin daha hzl,
daha kaliteli, daha az maliyetle yaplmas
için kafa yorulur. te bu kafa yorma
srasnda yeni ihtiyaçlar (araç, gereç,
malzeme, üretim yöntemi, özel proses vb.)
ortaya çkar. Üniversiteler ortaya çkan bu
yeni ihtiyaçlara göre yeniden ve yeniden

milyon TL’yi bulduu belirtildi. Aratrmada, bankann elindeki en deerli gayrimenkuller ise Ankara’da 40 milyon TL deer
biçilen “Mutfak, Spor ve Dinlenme Tesisleri” ile Adana Yüreir’de 25 milyon dolar
(36 milyon 175 bin TL) yat biçilen, ticari
ve konut imarl, 260 bin metrekare büyüklüündeki arsa olduu ifade edildi.
Aratrmada, sadece bu üç bankann elindeki gayrimenkullerin toplam deerinin 865
milyon TL’yi geçtii vurguland.

Hangi bankann elinde ne var?
Aratrmada, Albaraka Türk 317, Garanti Bankas 291, Finansbank 249, Ziraat
Bankas 235, Bank Asya 208, Türk Ekonomi Bankas 163, HSBC 83, Yap Kredi
69, Denizbank ise 47 gayrimenkulü sata
çkard bilgisi verildi.

Her cebe uygun gayrimenkul var
Bankalarn internet sitelerinde her bütçeye uygun gayrimenkul bulmann mümkün olduu ifade edilen aratrmada,
“Örnein Vakfbank’n elinde, 1 milyon
881 bin 400 TL’ye de tarla da var, 2 bin
TL’ye de tarla var.  Bankas stanbul
Büyükçekmece’de 95 bin TL’ye daire,
Denizli Çal’da bin TL’ye tarla, Idr’da

Üniversite, Teknokent, OSB

Makina Mühendisi

bilgi üretirler. Teknokentler üniversite ile
ibirlii halinde, yeni ihtiyaçlar için yeni
arge çalmalar yaparlar. Bu çalmalar
ise OSB’lerdeki süreçleri daha hzlandrr,
maliyetleri daha çok düürür, ürünlerin
deerlerini artrr, rekabet üstünlüü salar.
Bu döngü gelierek ve durmadan
devam eder, devam etmelidir de.
Doadaki en eski döngülerden olan
besin zinciri kadar doal olan bu
döngünün aksamadan sürmesi için gerekli
artlar nelerdir:
Birinci koul üniversitelerin özerk
olmasdr. Çünkü bilim ancak özgür
ortamlarda geliebilir. Bilim dogmalara,
zapturapta (skdüzene) gelmez. Tüm
üniversiteleri tek tip olmaya zorlayan
kurumlarn vesayetinin olduu yerde
özerk üniversite, dolaysyla da salkl
bilimsel çalmas yaplmas zordur.
kinci koul teknokent yaplanmalarnn
çoalmas ve buralarda yaplacak arge
çalmalar için devletin daha fazla kaynak
ayrmasdr. Hepimizin bildii üzere
arge süreçleri ancak iyi yetimi, nitelikli

insanlarla yaplabildii ve çok deneme
gerektirdii için maliyetli süreçlerdir. Tüm
uralarn sonunda öngörülen hedefe
ulaamama riski her zaman vardr. Bunun
için dünyann gelimi ülkelerinde devlet
arge çalmalarn fonlarla destekler.
Ülkemizde de son yllarda, teknokentlerin
saysndaki arta da bal olarak, arge
desteklerinin artt gözlemlenmekte.
Ancak bu desteklerin uygulanmasnda
yaanan skntlar henüz bütünüyle
giderilememi, desteklerden daha fazla
firmann ve yelpazedeki tüm sektörlerin
yararlanmas salanamamtr.
Üçüncü koul ise OSB’lerin ihtiyaçlarnn
karlanmasdr. Üretim yapan iletmelerin
bir çok ihtiyacnn yannda, olmazsa olmaz
üç temel ihtiyac vardr:
Altyap (uygun arazi, yollar, ucuz ve
kaliteli enerji vb.),
Sabit Sermaye (bina, makina, teçhizat,
vb.)
letme Sermayesi (nsan kayna,

7 bin TL’ye büro, Denizbank stanbul
Beylikdüzü’nde 200 bin TL’ye villa,
anlurfa’da 35 bin TL’ye daire, Finansbank Ankara Çamldere’de 55 bin TL’ye
da evi satyor” denildi.

Nedeni reel faiz oranlarnn
çok yüksek oluu
“Emlakçbank” aratrmasn deerlendiren ATO Bakan Sinan Aygün, 2002
ylnda 9 milyar 645 milyon TL olan takipteki kredi miktarnn 2010 Temmuz
ay itibariyle 21 milyar TL’ye ulatn
belirterek, bankalarn alacaklarndan dolay el koyduklar gayrimenkul miktarnda da art yaandn bildirdi.
Aygün, batk kredilerin yüksek olmasnda bankalarn kredilere çok yüksek
oranlarda reel faizler uygulamasnn büyük pay olduunu vurgulad. Bankalarn
kredilere ygulad faiz oranlarnn enflasyona göre çok yüksek olduuna dikkati çeken Aygün, “Yllk enasyonun 7-8
civarnda seyrettii bir dönemde bankalar kredilere yllk yüzde 20-26 civarnda
faiz uyguluyor” dedi. Gayrimenkul ya
da araç satn almak için kredi kullanmay düünen tüketicileri uyaran Aygün,
“Kredi kullanmay düünenler reklamlara kanmasn, hesabn iyi yapsn. Ödeme
gücünü aan miktarda kredi kullananlar
haciz bekliyor. Kredi borcunu ödeyemeyen vatanda, gayrimenkullerini bankalara kaptryor” dedi.
malzeme, tantm, sat vb.)
OSB’lerde bulunan iletmelerin bu üç
temel ihtiyacndan birincisini devletin
karlksz salams beklenir. Devlet üretim
yapmak isteyen, bunun için fizibilitesi olan
her giriimciye yolu, elektrii, suyu olan
araziyi bedel almadan tahsis etmelidir.
Üretim ancak böyle tevik edilebilir.
OSB iletmesinin ihtiyaç duyduu sabit
sermaye için devlet kredi salamaldr.
Kamunun ilgili kurumlarnn temel
fonksiyonu bu olmaldr.
Kuruluun ihtiyaç duyduu iletme
sermayesini ise öz kaynaklar ve
müterilerinden gelecek fonlarla temin
etmesi beklenir.
Ülkemizde OSB’lerin temel ihtiyac
olan altyap ve sabit sermaye yatrmlar
için desteklerin yeterli olduunu ne yazk
ki söyleyemiyoruz. Bugün büyüme
potansiyeli olan birçok iletme yeri dar
olduu için büyüyememektedir. Yer
ise pahaldr ve yer fiyatlar genellikle
spekülatif nedenlere bal olarak
artmaktadr. Öz kaynaklarnn ve o güne
kadar yapt tasarrufun çounu yer,
bina, makina için harcamak zorunda
kalan iletmecinin iletme sermayesi
(insan kayna, kaliteli malzeme, ölçüm
ekipman, kalite yönetim sistemi vb.)
kalmamaktadr.
Bu durumun ortaya çkard büyük
sorunu ise, bizim de yerimizin darl
nedeniyle, bir dahaki sayda ele alacaz.
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“Konutta ta devrine dönü yaanyor”

V

eryeriler naat Yönetim Kurulu Bakan Alpan Veryeri,
“Çok katl konutlardan sonra
insanlarn doal yaam özlemiyle tek
katl, bahçeli, ta evlere olan talebi artyor” dedi.
9 yldr Alaçat’da ta ev yapan ve
Eylül aynda 50 konutluk ‘Köyiçi Ta
Evleri’ projesine balayan Alpan Veryeri, yaamn her alannda olduu gibi
ev seçiminde de insanlarn doal olana
ilgisinin arttn kaydetti.
Alpan Veryeri yapt yazl açklamada, inaat sektöründe kendilerinin
de uzun dönem çok katl konutlar yaptklarn ancak artan talepler dorultu-

sunda son yllarda Alaçat’da tek katl,
bahçeli, ta ev inaatna yöneldiklerini
belirtti.
naat sektörünün ekonominin lokomoti olduunu hatrlatan Veryeri, “nsanlarn yiyeceklerinden giyeceklerine
kadar her alanda tercihlerinin organik
olana dönmesiyle birlikte ev seçimlerinde de tercihleri deiti, inaatta
doal malzeme olan ta devri yeniden
balad” dedi.

n çizen Veryeri, unlar ifade etti:
“nsanlar eskiden olduu gibi kendine ait bahçesi olan ve komuluk
ilikilerini yaayabilecekleri, çocuklarn güven içinde büyütebilecekleri,
mahalle scaklnn hakim olduu
bir yerleim alan istiyor. Biz ta evlerimizde bu ortam salyoruz. Ayrca bilinçli tüketiciler doaya zarar
vermeden yaamn sürdürmeye özen
gösteriyor. Yaptmz evlerde malzemenin ta olmas, fazla enerji tüketimini de engelliyor. Ta bildiiniz gibi
yazn evlerde klima kullanmakszn
serin bir ortam sunarken kn da sy

hapsederek scakl koruyor. Yüksek
enerji tüketiminin tetikledii küresel
snma dikkate alndnda ta yaplar
gelecekte doa dostu meskenler olmaya da aday görünüyor.”
Alaçat’da son 9 ylda yaptklar
150 ta ev ve Eylül aynda baladklar 50 konutluk “Köyiçi Ta Evler”
projesi ile inaat sektörünün geni bir
alannda butik i yaptklarn vurgulayan Alpan Veryeri, “Bu ihtiyac önceden görmek bize bu alanda öncü bir
rol kazandrd. Artan talep karsnda
önümüzdeki senelerde de ta ev inaatna devam edeceiz” dedi.

“Ta evler doa dostu olmaya aday”
Yaamn giderek hzland bir ortamda insanlarn eski, scak mahalle
ortamlarn özler hale geldiinin alt-

ING’nin yeni gözdesi Anadolu kaplanlar

I

NG Bank Anadolu turuna çkyor.
KOB ve Ticari Bankaclktan Sorumlu Genel Müdür Yardmcs Yaprak
Soykan, 2011’de hedeerini KOB’lerde
yüzde 21, mevduatta yüzde 35 olarak belirlediklerini söyledi. Bursa, Konya, Kayseri ve Gaziantep’te düzenleyecei ‘Biz
Bize Sohbetler’ toplantlaryla KOB ve

ticari müterileriyle bir araya gelecek
olan banka, 2009’da bu müterilerine yaklak 7.5 milyar lira nansman
salad. Yaprak Soykan, ING Grup’tan
fon alm ile ihracatçya 1 milyar dolar döviz kredisi verildiini kaydederek, ylsonu nansman hedeerinin
12 milyar lira olduunu bildirdi. ING

Bank’n Anadolu’daki varln KOB
ve ticari bankaclk müterileriyle büyüteceini ifade eden Soykan, “Anadolu Kaplanlar’n Anadolu Aslanlar
yapmak istiyoruz” dedi. 2010’da reel
sektöre yaklak 7.5 milyar lira kredi
kullandrlrken, ylsonu kullandrm
tutarnn 12 milyar lira olarak gerçek-

lemesi bekleniyor. 2011 sonunda,
KOB ve ticari bankaclk kredi büyüklüünün yaklak 8 milyar liraya ulamas hedeeniyor.

ODEM’den Mekanik ve biyomedikal kursu

O

STM - KUR ibirlii ile Biyomedikal Cihaz Bakm Onarm ve
Mekanik Bakm Onarm alanlarnda iletmelerin nitelikli personel ihtiyaçlarna
çözümler üretebilmek dorultusunda iki yeni
projenin uygulamalar balatld.
OSTM Danmanlk ve Eitim Merkezi tarafndan hazrlanan ve uygulamalar yürütülen
mesleki eitim projelerinde kursiyerler alanlarnda % 70 uygulamal olarak gerçekletirilen eitim programlar ile hem gerekli teknik
bilgileri alyorlar hem de i yaantlarnda gerçekletirecekleri çalmalar ile ilgili uygulama
becerisine sahip oluyorlar.
Eitim süreçlerinin tamamlanmasnn ardndan kursiyerlerin ilgili alanlarda faaliyet
gösteren iletmelerde istihdam edilmeleri
dorultusunda çalmalar gerçekletirilecek.

Bu dorultuda iletmeler özel olarak yetitirilen nitelikli çalanlar istihdam etme imkan
bulabilecek.
Konu ile ilgili bilgilendirmede bulunan
ODEM Genel Müdürü M. Burcu Öztürk;
“Projelerimizi özellikle sahadan gelen talepler
ve ihtiyaçlar dorultusunda hazrladk ve uygulamalarna baladk. Bu dorultuda eitim
alan kursiyerler için iletmelerimiz imdiden istihdam taleplerini iletmeye baladlar.
Kursiyerlerimizin eitim sürecinde iletmelerimizde staj yapma imkanlar da mevcut.
Böylece hem kursiyerlerin mesleki bilgi ve
deneyim açsndan daha salkl bir altyapya sahip olabilmekte hem de iletmelerimiz
birlikte çalabilecekleri nitelikli personeli ie
almadan önce tanma ve deneme imkan bulabilmektedirler. Kaliye personel bulmakta

sknt yayorum diyen iletmelerimiz bizimle irtibata geçebilirler“ dedi. Öztürk ayrca kurslardan mezun olan kursiyerlerin, ilgili
alanlarda kullanlan makina ve ekipmanlarn,
kontrolü, bakm onarm ve sisteme montaj,
test edilmesi, gerekli ölçümlerinin yaplmas,
devreye alnmas, kaytlarn tutulmas vb. ko-

nularnda bilgi ve beceriye sahip olacaklarn
söyledi.
Bu çerçevede uygulamalar yürütülmekte olan Biyomedikal Cihaz Bakm Onarm
Eleman Yetitirme Projesinde 25 kursiyer
OSTM’de Fatih Üniversitesi Meslek Yüksek
Okulu’nda son teknoloji ile donatlm eitim
alanlar ve laboratuvarlarda eitim almaya devam ediyor. Kursiyerler Biyomedikal Cihaz
Bakm Onarm alannda teknik ve uygulamal
eitimlerin yansra  Sal ve Güvenlii,
dokümantasyon gibi dersler ile de mesleki
geliimlerine katk salamak üzere desteklenmekte. Mekanik Bakm Onarm Eleman
Yetitirme Projesinde ise 2 grupta toplam 42
kursiyerin eitim faaliyetleri devam ediyor.

