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Türkiye, Dünya Bankas�’n�n “i� 
yapma kolayl���” s�ralamas�nda 
183 ülke aras�nda 65’nci oldu. 

Dünya Bankas�’n�n 183 dünya ülkesini i� 
yapma kolayl��� aç�s�ndan s�ralad��� “Do-
ing Business 2011” (�� Yapma Kolayl��� 
2011) raporu aç�kland�. Türkiye 2011 y�-
l�nda i� yapma kolayl��� endeksinde 65’nci 
s�raya yerle�tirildi. Geçen 60’nc� s�rada 
oldu�u bildirilen Türkiye’nin 2011’de 
be� s�ra daha a�a��da olaca�� ortaya ç�k-
t�. S�ralamada, Türkiye’nin üzerinde yer 
al�p daha kolay i� yapma ortam�na sahip 
oldu�u belirtilen ülkeler aras�nda, Suu-
di Arabistan, Malezya, �srail, Meksika, 
K�br�s Rum Kesimi, Ermenistan, Türk 
Cumhuriyetleri, Ruanda, Vanuatu, Fiji 
yer al�yor. 
 Rapora göre Türkiye “Vergilerin öden-
mesi” küresel s�ralamas�nda ise 75’inci 
s�rada bulunuyor. Ödenecek vergi say�-
s�n�n y�lba��na 15 olarak hesapland��� 
Türkiye’de �irketler vergi ödemek için y�l-
da 223 saat ay�r�yor. Raporda Türkiye’nin 
i� yapma kolayl��� aç�s�ndan di�er özel-
likleri �öyle s�raland�: 

Prosedür (say�) 6 • 
Süre (gün) 6 • 
Maliyet (ki�i ba��na gelirin yüzdesi • 
olarak) 17.2 
Asgari sermaye (ki�i ba��na gelirin • 
yüzdesi olarak) 9.9 

�n�aat izinlerinin al�nmas�
(s�ra) 137 

Prosedür (say�) 25 • 
Süre (gün) 188 • 
Maliyet (ki�i ba��na gelirin yüzdesi • 
olarak) 231.4 

Emlak al�m ve kay�t (s�ra) 38

Prosedür (say�) 6 • 
Süre (gün) 6 • 
Maliyet (mülk de�erinin yüzdesi • 
olarak) 3.0

Kredi alma (s�ra) 72 

Yasal haklar endeksindeki gücü • 
(0-10) 4 
Kredi bilgi endeksindeki derinli�i • 
(0-6) 5 
Resmi sicil kapsam� (yeti�kinlerin • 
yüzdesi) 18.3 

Yat�r�mc�lar�n korunmas� (s�ra) 59
 

Bilgilendirme endeksindeki dere-• 
cesi (0-10) 9 
Yönetici sorumluluk endeksindeki • 
derecesi (0-10) 4 
Hissedar davalar�ndaki kolayl�k • 
endeksi (0-10) 4 
Yat�r�mc� koruma endeksinin gücü • 
(0-10) 5.7 

Vergilerin ödenmesi (s�ra) 75 
Vergi say�s� (y�lba��na say�) 15 • 
Süre (y�lda ba��na saat) 223 • 
Toplam vergi oran� (kar�n yüzdesi • 
olarak) 44.5 

S�n�r ötesi ticaret (s�ra) 76 

�hracat için gerekli belge (say�) 7 • 
�hracat için gerekli süre (gün) 14 • 
�hracat�n maliyeti (Konteyner ba��na • 
dolar) 990 
�thalat için gerekli belge (say�) 8 • 
�thalat için gerekli süre (gün) 15 • 
�thalat�n maliyeti (Konteyner ba��na • 
dolar) 1063 

Bir i�in sona erdirilmesi (s�ra) 115
 Süre (y�l) 3.3 • 

Maliyet (Mülkün yüzde de�eri) 15 • 
Recovery Rate (dolar ba��na sent) • 
21.1” 

Dünyada durum

 Dünyada i� yapman�n en kolay ol-
du�u ülkeler s�ralamas�nda ilk 10 
s�ray� ise, Singapur, Hong Kong, 
Yeni Zelanda, �ngiltere, ABD, Da-
nimarka, Kanada, Norveç, �rlanda ve 
Avustralya ald�. Listenin son s�rala-
r�nda ise Eritre, Brundi, Orta Afrika 
Cumhuriyeti ve Çad bulunuyor.
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Paydos 
dedi�imiz i�ler…

Dayan��ma 
i�birli�i sivil toplum 
ve liderlik üzerine

54. Avrupa Kalite 
Kongresinden 
Notlar

Üniversite, 
Teknokent, OSB

Türkiye’de i� yapmak zor
Dünya Bankas�’n�n ülkeleri i� yapma kolayl�klar� aç�s�ndan s�ralad��� “Doing Business 2011” 
raporu aç�kland�. Geçen y�l 183 ülke aras�nda i� yapma kolayl��� aç�s�ndan 60’nc� s�rada 
olan Türkiye, 2011 için haz�rlanan listede 65’nci s�raya yerle�ti.
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Ankara Kalk�nma Ajans� Ostim’i inceledi

Ankara Kalk�nma Ajans�’n�n 
uzmanlar�ndan olu�an dört 
ki�ilik bir heyet OST�M’DE 

incelemeler yapt�. Ostim Organize 
Sanayi Bölgesi Ba�kanl���nda Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n, 
Bölge Müdürü Adem Ar�c� ve küme 
koordinatörleri  ile bulu�an heyete 
OST�M’in geli�me süreci, kümelenme 

çal��malar� ve projeler hakk�nda bilgiler 
verildi.
 Ayn� zamanda Ankara Kalk�nma 
Ajans� Yönetim Kurulu Üyesi de 
olan Orhan Ayd�n toplant�da yapt��� 
konu�mada, Türkiye’nin geli�ti�ini 
ancak kendisinden ileride bulunan 
geli�mi� ülkelerle k�yasland���nda 
kalk�nmaya yönelik daha fazla 

performansa ihtiyaç duydu�unu, bu 
aç�dan kalk�nma ajanslar�n�n önemli bir 
i�levinin olaca��n� söyledi. 
 Ayd�n, Kalk�nma Ajans�n�n 
iyi çal��mas� halinde iller aras�nda 
Ankara’n�n geli�mi�likte ortalaman�n  
üzerine ç�kaca��n� da belirterek, 
“Ankara’da bu ilin kalk�nmas�ndan 
sorumlu olmas� gereken mesleki 
kurulu�lar, birlikler ve yerel yönetimler 
var. Sanayi odas�, ticaret odas�, 
belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum 
kurulu�lar� gibi. Bunlar�n enerjisini 
kalk�nmaya yönelik olarak organize 
edecek, uyumlar�n� sa�layacak ba��ms�z 
bir kurula ihtiyaç vard�. Umar�z bu 
ihtiyac� Kalk�nma Ajans� giderecektir” 
�eklinde konu�tu. 
 Ajans uzmanlar� daha sonra bölgede 
bulunan teknokent, enerji santral� ve 
baz� � rmalar� gezerek bilgiler ald�lar. 
Uzmanlar heyetinin çal��mas� OSB’de 
yap�lan de�erlendirme toplant�s� ile sona  
erdi. 

Ankara Kalk�nma Ajans�:

 “Son dönemlerde  hayat�m�za 
giren yeni kurulu�lardan biri de 
kalk�nma ajanslar�. II. Dünya 
Sava�� sonras� bat�da etkinlik 
kazanan yap�, merkezden 
kalk�nma modelleri yerine, 
bölgesel ve yerel kalk�nmay� 

öncelemektedir. 5449 Say�l� 
“Kalk�nma Ajanslar�n�n Kurulu�u, 
Koordinasyonu ve Görevleri Hakk�nda 
Kanun”ile yasal çerçevesi çizilen 
kalk�nma ajanslar� kurulmu� olduklar� 
bölgelerde kamu kurumlar�, yerel 
yönetimler, sivil toplum örgütleri, 
üniversiteler ve özel sektörle koordineli 
bir biçimde bölge kalk�nmas� ile ilgili, 
bölgeleraras� ve bölge içi geli�mi�lik 
farklar�n� azaltmak, bölge tan�t�m�n�n 
yap�lmas�, bölgenin rekabetçilik 
gücünü ve yenilikçilik kapasitesini 
artt�rmaya yönelik çal��malar� 
yürütmektir. 
 Bu çerçevede çal��malar�na 
ba�layan Ankara Kalk�nma Ajans�’n�n 
öncelikli hedefi Bölge Plan�’n�n 
haz�rlanmas�d�r. Böylece, Ankara’n�n 
mevcut durumu, kalk�nma için öncelikli 
hedefleri, rekabet analizi ortaya ç�km�� 
olacakt�r. Payda�lar�n etkin kat�l�m� ve 
konsensüs ile desteklenecek sektörler 
ve konular belirlenmi� olacakt�r.  Öte 
yandan, rekabet gücü bulunmayan 
ancak, geli�me potansiyeli bulunan 
sektörlerle ilgili de yakla��mlar 
Bölge Plan� içerisinde yer alm�� 
olacak. Ankara Kalk�nma Ajans�’n�n 
yapacak oldu�u en önemli çal��ma, 

en büyük hedefimiz; 
Ankara’da ya�ayan 
v a t a n d a � l a r � m � z � n 
ya�am kalitesinin 
yükseltilmesidir.”

Ankara’y� biz genelde memur 
�ehri olarak bilirdik. �imdi sa-
nayi �ehri oldu... Ankara Sa-

nayi Odas�’n�n (ASO) aç�klamalar�na 
göre Ankara, �imdilerde Türkiye’nin 
baz� kriterlere göre ikinci, baz� kriterle-
re göre ise üçüncü büyük sanayi �ehri. 
2008 y�l�nda Türkiye’nin 500 büyük sanayi 
i�letmesi içinde 34, 2009 y�l�nda ise 36 An-
kara � rmas� yer ald�. ASO’ya üye 4 bin 500’e 
yak�n � rma, 300 binden fazla ki�iye çal��ma 
imkan� sa�l�yor. ASO taraf�ndan yap�lm�� 
Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin 
yan� s�ra, Ostim, �vedik, Siteler, Akyurt ve 
�ehrin çe�itli bölgelerine yay�lm�� Türkiye 
ölçe�inde büyük sanayi i�letmeleri var. 
ASO’nun 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde 
270 fabrikada 20 bin ki�i çal���yor. 
Temelli’de yap�m� süren 2. Organize Sana-
yi Bölgesi’nin altyap� çal��malar� tamam-
lanm��. Üst yap� yat�r�mlar�n� tamamlayan 
20’ye yak�n � rma üretime geçmi�. Bu sa-
nayi bölgesinde 320 fabrika faaliyet göste-
recek. Temelli’de ayr�ca Ba�kent ve Ana-
dolu Organize Sanayi Bölgeleri kuruluyor. 
Ayr�ca Döküm �htisas Sanayi Bölgesi ile 
“Teknoloji Geli�tirme Bölgesi” kurma 
çal��malar� yürütülüyor.
(....)

 Makine sanayi geli�iyor 
 Ankara sanayiinde öne ç�kan üretim 
tesisleri makina ve alat, tekstil ve giyim 
sanayii ve demir i�leri sektörlerinde yo-
�unla�m�� durumda. En yüksek istihdam� 
sa�layan sanayi sektörleri; ta��t araçlar� 
sanayi, elektrik sanayi ve muhtelif g�da 
sanayii. En yüksek sermaye birikimine 
sahip sanayi sektörleri ise elektronik, 
in�aat ve tesisat müteahhitleri ve muh-
telif g�da sanayii. ASO’ya göre yaz�l�m, 
elektrik-elektronik ve savunma sanayiinin 
Türkiye’de en fazla yo�unla�t��� il Ankara. 
Sanayi i�letmelerinin üçte birinden faz-
las� ihracata dönük üretim yap�yor. �h-
racat yapan i�letmelerin toplam içinde-
ki pay� yüzde 36.8 olarak belirlenmi�. 
Sanayi üniversite i�birli�i konu-
sunda dikkat çeken geli�meler var. 
Ankara’daki 10 üniversitenin be�in-
de teknopark var. Teknoparklar sa-
nayinin geli�mesine destek veriyor. 
Ankara, iller aras� rekabetçilik endeksinde 
�stanbul’un ard�ndan ikinci s�rada. Be�eri 
sermaye ve ya�am kalitesinde birinci, mar-
kala�ma becerisi ve yenilikçilikte ikinci, 
ticaret becerisi ve üretim potansiyelinde 
üçüncü, eri�ilebilirlikte be�inci s�rada yer 
al�yor. Ülke ekonomisine en yüksek gayri-
sa�  katma de�eri sa�layan ikinci kent oldu.
(M�LL�YET)

Ankara memur �ehri idi, 
sanayi �ehri oldu
Güngör URAS

ANK ARA
K A L K I N M A  A J A N S I
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Teknoloji Politikalar� Ve Yönetimi Uzman� 
Mahmut Kiper,  “Art�k Paydos” adl� kitab�nda 
Cumhuriyet’in ilk dönemlerindeki sanayi ve 

kalk�nma hamlelerini anlat�yor. 
 Kitab�n, ‘Cumhuriyet’in Uçak Fabrikalar�’  
bölümünde bugün bile ender rastlanacak özgüvene 
sahip iki özel giri�imcimizin, Vecihi Hürku� ve Nuri 
Demira�’�n kurdu�u uçak fabrikalar�n�n öyküsüne yer 
veriliyor; ve tabi ki ak�betlerine…
 Bu tesislerin bir yerlerden gelen i�aretle kurgulanan 
kötü sonu yaz�m�z�n omurgas�n� olu�turuyor. 
Birlikte okuyal�m:
 “...Fakat k�sa süre sonra Türk Hava Kurumu’nun 
verdi�i sipari�leri iptal etmesi gibi olaylar�n do�urdu�u 
zorluklarla 1945 y�l�nda tesisler kapat�l�r. 
 Evet Cumhuriyet kurulur kurulmaz ta 1924’de 
ülkemizin ulusal politikas� en iddial� ve zor sanayilerden 
olan uçak sanayi kurulmas� üzerinedir ve bu ba�ar�l�r. 
En zor �artlarda gerekli kaynak bulunur, teknolojiler 
edinilir, özümsenir, gerekli insan kaynaklar�n�n bir k�sm� 
yurtd���nda e�itilerek sa�lan�r. Özel sektör de, ald��� 
cesaretle bu alanda önemli yat�r�mlar yapar, geli�meler 
sa�lar. Deyim yerinde ise okyanus geçilir… 
 Peki ama büyük zorluklar� a�arak, uçak sanayini 
kurmay� ba�arm�� Cumhuriyet neden uçak üretiminden 
vazgeçmi�tir? �lk ipuçlar� çok öncelere dayanmaktad�r. 
M.Bahattin Ad�güzel’in yazd�klar�na göre 1925-50 
y�llar� aras�nda Türkiye’yi ziyaret eden havac�l�kla ilgili 
Amerikal�lar�n, resmi görevlerinin d���nda ziyaret ettikleri 
iki önemli kurum ve tesis vard�r. Birincisi Türk Hava 
kurumu ve uçak fabrikas�, ikincisi ise Nuri Demira� Uçak 
Fabrikas� ve Gök Okulu. Uzmanlar fabrikalar� gezerken 
yap�lan i�leri ve geli�meleri sürekli takip ederler ve bugün 
de oldu�u gibi gayet güzel demeçler vererek ülkemizden 
ayr�l�rlar. Ama, ülkelerine döndüklerinde önerdiklerinin 
neler oldu�u k�sa sürede anla��l�r. 
 Türk iye uçak sanayi ile ilgili dokümanlarda, bu 
fabrikalar�n kapanma nedenlerine yönelik ortak bir görü� 
vard�r: Ülkemizde üretilen uçaklar için sipari�ler kesilir. 
Çünkü, uçaklar Amerikan askeri yard�m� olarak Marshall 
Plan� çerçevesinde bu ülkeden al�nacakt�r! �ayet, ulusal 
sanayimize ve birikimimize dayanan ilerleme ve geli�me 
süreci devam etseydi bugün nerelerde olurduk? Bunun 
cevab�n� hiç bilemeyece�iz..”
 O günlerin öyküsü böyle.
 �imdi yeniden kendi uça��m�z� yapma arzumuz 
var. Yöntemi ve süreçleri nas�l olur; devlet politikas�d�r. 
Ama ‘biz yapamay�z’ diye kar�� ç�kanlara yan�t� yine 
kitab�n son söz bölümünde yazar�m�z veriyor: “O gün 
o ko�ullarda  yap�lanlar�n bugün yap�lamamas�n�n 
mazereti olamaz.”
 -Küreselle�tik, serbest Pazar var, yerli yabanc� diye bir 
�ey yok, haz�r yap�lm��� var, haz�r üretilmi�i var, nerede 
ucuzsa oradan al�r�z, yakla��m� ile..
-Süper güçlerin uyu�turucu paketleri ile gidilecek-
gelinecek yer bellidir.
�ddia edelim! 
 -Kendi uça��m�z� yapaca��z, kendi tank�m�z� 
yapaca��z, kendi gemilerimizi yapaca��z, metro 
araçlar�m�z� yapaca��z, santral�lar�m�z�, otomobillerimizi 
yapaca��z…  
 Yazar Kiper’e, dostu Selahattin �anba�o�lu’nun sözü 
esin kayna�� olmu�. Biz de tekrar edelim: “Yukar�daki 
paydos diyene kadar çal��mal�y�z. Çünkü 
ülkemizin buna ihtiyac� var.”
�ddia edelim, ama mutlaka iddial� da olal�m!

Editörden

Paydos 
dedi�imiz i�ler…

Kemal ÇEKÜÇKemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr

Türkçe konu�an giri�imciler Ostim’de

Paris’te Türk firmas�na ödül

TOOB taraf�ndan organize 
edilen Türkçe konu�an gi-
ri�imciler program� çerçe-

vesinde Ostim Organize Sanayi 
Bölgesi taraf�ndan a��rlanan i�a-
damlar� ilgi alanlar�na göre davet 
edilen Ostimli i�adamlar� ile ikili 
görü�meler yap�tlar. 
 Kom�u ülkelerde, Orta 

Asya’da, Balkanlarda ya�ayan ve 
Türkçe konu�an giri�imciler ile 
ülkemizin ba�lar�n� güçlendirmek 
için 2005 y�l�ndan bu yana Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birli�i ile 
D��i�leri Bakanl���n�n i�birli�in-
de Türkçe Konu�an Giri�imciler 
Program� düzenleniyor. Bugüne 
kadar düzenlenen programlara, 

kom�u ve akraba topluluklardan 
yakla��k 350 i� adam�/i� kad�n�n�n 
kat�ld��� bildirildi.
 16-27 Ekim 2010 tarihleri ara-
s�nda Ankara ve �stanbul illerinde 
düzenlenecek XI. TOBB Türkçe 
Konu�an Giri�imciler Program�-
na 25 ülkeden 45 kat�l�mc� i�tirak 
ediyor.

Paris Versailles’de 10.su 
gerçekle�tirlen ‘Glo-
bal Alç� Konferans�’nda 

Ankara’dan programa kat�lan 
Eri�im Makina Firmas� ‘Y�l�n te-
darikçisi’ ödülüne lay�k görüldü. 
 Firmaya dünyan�n birçok 
ülkesinden kat�lan bu alandaki 
lider firma temsilcilerinin yer 
ald��� 350 delegelerin oylar� ile 
“Y�l�n Tedarikçisi” ödülü verildi. 
1993’te Ankara OST�M’de ku-
rulan firma, ta� ve topra�a da-
yal� endüstriler, in�aat sektörüne 
hammadde, yar� mamul ve mamul 
madde, makine ve ekipman üreti-
mi, proses tasar�m�, projelendirme 
ile dan��manl�k ve anahtar teslimi 
komple tesis çal��malar� yap�yor. 
Firma daha önce de 2 y�l üst üste 

KOB� ihracat ödülünü alm��t�. 20 
ülkede alç� alan�nda fabrika kuran 
ve anahtar teslim eden firma özel-
likle Kazakistan, Azerbaycan, 
Ukrayna, Ermenistan, Gürcistan, 
Rusya, Orta Asya, Ortado�u ve Ku-
zey Afrika da hizmetler sunuyor. 
 Eri�im Makine �n�aat Emlak 
Sanayi Genel Müdürü Fevzi Aker, 
Rusya’da yapt�klar� fabrikan�n 
aç�l���ndan Fransa’ya geldikleri-
ni, konferansa tedarikçi firma ola-
rak kat�ld�klar�n�, konferansta alç� 
ile ilgili her kesimden firman�n 
kat�ld���n�, firmalar�n�n dünyan�n 
önde gelen firmalar�na makinalar 
verip fabrikalar kurduklar�n belir-
terek örnek olarak Frans�z Lafar-

ge, Saint Gobain gibi firmalarla 
çal��t�klar�n� söyledi. Aker, Saint 
Gobain’le Cezayir’deki bir fab-
rika için sözle�me yapt�klar�n� 
ve onun üzerine proje çal��ma-
lar�na da ba�lad�klar�n� belirtti. 
 Paris Ba�konsolosu U�ur Ar�-
ner konu�mas�nda “Versailles’de 
bir yat�r�mc� bir Türk firmas�na 
kat�lm�� olmas� gurur kayna��, 
ödül verilmesi de ayr� bir gurur 
kayna��. Türk i� adamlar�n�n ve 
firmalar�n�n yurt d���na aç�lmalar� 
ve di�er büyük firmalarla i� birli�i 
halinde olmalar� bize büyük bir 
k�vanç veriyor. Kendileri ile gurur 
duyuyoruz” dedi.

(KAYNAK:www.sondakika.com.)

Türkçe konu�an i�adamlar� toplulu�u Ostim’de ilgi alanlar�na giren 
sektörlerde faaliyet gösteren sanayici ve i�adamlar� ile bir araya geldi.

Paris Versailles’de 10.Su gerçekle�tirlen Global Alç� 

Konferans�’nda Ankara’dan programa kat�lan Eri�im Makina 

� rmas� Y�l�n Tedarikçisi ödülüne lay�k görüldü
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Özal döneminde tan��t�k

Sanayi ve Ticaret Bakanl��� Müs-
te�ar� Ali Bo�a Organize Sa-
nayi Bölgeleri Üst Kurulu�u’ 

OSBÜK’ün düzenledi�i panelde yapt��� 
konu�mada Türkiye’nin uygulama ile 
ilk kez Turgut Özal döneminde tan��t�-
��n� söyledi.

 Bo�a, “Sanayi Bakanl��� olarak Sa-
vunma Sanayi Müste�arl���m�zla da 
görü�me halindeyiz. Onlar bu yöntemi 
kavrad�. Ama sivil kanatta biz bunu çok 
etkili uygulayamad�k” dedi.

 Bo�a �unlar� söyledi:

 “Offset Türkiye’de ilk kez Cumhur-
ba�kan�m�z Merhum Turgut Özal tara-
f�ndan hayata geçirildi. Girmedi�imiz 
pazarlara yönelik ihracat ürünleri bula-
bilir miyiz, dü�üncesi ile gündeme geldi. 
Ba�tan zorluklar oldu, offset anla�mala-
r�nda gümrükler kondu, cezai müeyyide-
ler kondu ama zamanla ileri bir noktaya 
gelindi. Türkiye’de yapmak istenen ya-
t�r�m için ‘bu yat�r�m� yerli yap�n, yerli 
oran�n� da �u kadar yap�n’ �eklinde or-
takl�klar ya da konsorsiyumlar kar��l��� 
ürün alma �art� konuldu. Yerlilik oranla-
r�n art�rmak kayd� ile anla�malar yap�ld�. 
Özellikle savunma alan�nda offset uygu-
lamas� belli bir yere geldi. Biz Sanayi 
Bakanl��� olarak Savunma Sanayi Müs-
te�arl���m�zla da görü�me halindeyiz. 
Onlar bu yöntemi kavrad�. Ama sivil 

kanatta biz bunu çok etkili uygulayama-
d�k. Bir örnek veriyorum; Milli E�itim 
Bakanl��� bilgisayar s�n�� ar� kuruyor. ve 
bunun için çok önemli paralar ayr�l�yor. 
Hiç biri de bizim de�ildi kulland���m�z 
paralar�n. �unu yapmal�yd�k; ya yerli 
� rmalara ya da konsorsiyuma, ‘biz önü-
müzdeki y�ldan itibaren y�lda bir milyon 
bilgisayar alaca��z. Bu yat�r�m� yap�n. 
Yerlilik oran�na yüzde 5’le ba�lay�n 
yüzde 50’ye ç�kar�n’ deseydik, �imdiye 
kadar çok önemli bir yerde olurduk.”

Offset nedir?
1.Dengeleme anla�mas�, 

2.Denge meydana getirmek: 
kar��l��� ile denkle�tirmek; 

3.Bir kar��l�kl� ticaret türü. 
ülkeden büyük miktarda döviz 
ç�k��� gerektiren savunma 
sanayii ve yat�r�m projelerinde 

i�i alan ülke ya da � rman�n 

bu i� kar��l���nda, üzerinde 

tara� arca anla��lan bir oranda 

döviz geri giri�i sa�layacak 

�ekilde belli miktarda mal al�m� 

veya ba�ka ülkelere ihracat 

garantisi gibi yükümlülükler 

kabul etmesidir.

 Birçok ülkede uygulanan ve Türkiye’de ilk kez Ba�bakan ve Cumhurba�kanlar�m�zdan 
Merhum Turgut Özal zaman�nda kar��l�kl� ticaretin bir türü olarak tan��t���m�z ‘offset’, 
ülkemizde de uygulan�yor. Ancak, offset uygulamalar�ndan, askerî ithalat, savunma ve 
havac�l�k sektörleri d���nda yeterince faydalan�lmad��� belirtiliyor.

SEKTÖEKTÖR OLU�TURAN UYGULAMA:
Üretimi ve �stihdam� Art�r�r,• 
Yeni Teknoloji ve Yetenek Kazand�r�r,• 
�hracat� Geli�tirir,• 

Yabanc� Yat�r�m Sa�lar.• 
Ülkeden döviz ç�k���n� azalt�r,• 
Pazar pay�n� korur.• 

Gerek ülkenin içinde bulundu�u 
ekonomik durum, gerekse ihra-
cat�n daha fazla art�r�labilmesini 

teminen al�nabilecek her türlü önlemin 
önem ta��d��� vurgulan�yor. 

 Offset düzenlemelerinin bu amaca ula�-
mak için kullan�labilecek en etkili yollar-
dan biri oldu�unu vurgulayan D�� Ticaret 
Müste�arl���, “uygulamadan beklenen 
yararlar�n gerçekle�mesini teminen, kamu 
kurum ve kurulu�lar� taraf�ndan aç�lacak 
ihalelerde, ihaleye kat�lan yabanc� � rma-
lar�n offset tekli�  vermeye özendirilmesi 
büyük önem ta��maktad�r” görü�ünde.

 Müste�arl���n Offset 
uygulamas�na ili�kin 
aç�klamas� �öyle:

 “Kar��l�kl� ticaretin bir 
�ekli olan offset uygula-
malar�n�n, d�� ticaretin 
geli�tirilmesi kapsam�nda önemli bir araç 
olarak de�erlendirilmesi gerekti�i dü�ü-
nülmektedir.

 Kamu kurum ve kurulu�lar� ile ba�l� 
ortakl�klar� taraf�ndan aç�lan ihaleler kap-
sam�nda yap�lan ithalat önemli miktar-
lara ula�maktad�r. Sözkonusu al�mlar�n 
ödemeler dengesindeki olumsuz etkisini 
azaltmak, yabanc� sermayeyi çekmek ve 
teknoloji ithal eden konumdan ç�karak 
teknoloji üretir hale gelebilmek için dün-
yada pek çok ülke, kamu al�m� politikala-
r�n�n ayr�lmaz bir parças� haline getirdik-
leri offset uygulamalar�ndan geni� ölçüde 

yararlanmaktad�rlar.

 Özellikle sivil offset uygulamalar�n�n 
art�r�lmas� yoluyla, son y�llarda duraklama, 
hatta baz� dönemlerde gerileme e�ilimine 
giren ihracata somut bir katk� sa�lanaca��, 
bu uygulamalar�n geni�letilerek sürdürül-
mesi durumunda ise, orta ve uzun vadede 
offset sayesinde geri dönen dövizin, ülkenin 
toplam ihracat� içinde giderek artan oranlar-
da önemli bir yer tutaca�� dü�ünülmektedir.

 Ülkemizdeki sivil offset uygulamalar� 
D�� Ticaret Müste�arl��� taraf�ndan haz�rla-
nan “Offset Uygulamalar�na �li�kin Tebli� 
(�hracat 98/27)” çerçevesinde yürütülmek-
tedir. Söz konusu Tebli� kapsam�nda D�� 

Ticaret Müste�arl���, sivil 
kamu al�mlar�nda yap�lan 
offset sözle�melerinin 
incelenmesi ve offset ta-
ahhütlerinin faaliyet ra-
porlar� yoluyla izlenmesi 
ile görevlendirilmi� olup, 

kamu kurulu�lar�n�n offset 
tekli�  almalar�n� özendirecek herhangi bir 
mevzuat bulunmamaktad�r.

Bu itibarla, gerek ülkenin içinde bulund�uu-
�u ekonomik durum, gerekse ihracat�n daha 
fazla art�r�labilmesini teminen al�nabilecek 
her türlü önlemin önem ta��d���; offset dü-
zenlemelerinin bu amaca ula�mak için kul-
lan�labilecek en etkili yollardan biri oldu�u 
ve an�lan uygulamadan beklenen yararlar�n 
gerçekle�mesini teminen, kamu kurum ve 
kurulu�lar� taraf�ndan aç�lacak ihalelerde, 
ihaleye kat�lan yabanc� � rmalar�n offset 
tekli�  vermeye özendirilmesi büyük önem 
ta��maktad�r.”

Türkiye’de Offset Uygulamalar�

Ali BO�AAli BO�A
 (Sanayi Bakanl��� Müste�ar�) (Sanayi Bakanl��� Müste�ar�)
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Gönül: Offset sistemini uygulamak istiyoruz 

130 ülkede Offset var

SSM ihracatta gözünü 
zirveye dikti

Bakan Gönül, ihracatta çok 
önemli bir rol oynayan ama 
Türkiye’de önemi yeterince 

anla��lamayan offset sistemini uy-
gulamak istediklerini söyledi. Bu 
sistemde yap�lan ihalelerde üreti-
min bir k�sm� yerli olarak 

yap�ld�-
�� için 

t e k -

noloji ülkeye geliyor. Bu sayede 
Aselsan, dünya sanayi devleri ara-
s�nda 86. s�raya, ülke içinde büyük 
� rmalar aras�nda ise 40. s�raya yük-
seldi. 

 Bakan Gönül, sözle�meyi yapar-
ken yüzde 50 offseti �art ko�tukla-
r�n� belirterek, “Temel kural�m�z 
bu. Buna kar��l�k teminat al�yoruz. 
Offseti yerine getiremezse ald�-
��m�z teminat mektubunu paraya 
çeviriyoruz. Ki bugüne kadar off-
setin yerine getirilmedi�i haller pek 
nadirdir. Offset sayesinde yepyeni 
sanayiler, belli sanayi kabiliyetleri 
kazanm��t�r” diye konu�tu. 

 Mesela Alp Havac�l�k, TAY’da 
sivil uçak parçalar�n�n üretilmesi 
gibi offset örnekleri veren Bakan, 
Aselsan’da TMS olarak isimlendiri-

len tenger sistemlerin üretilmesinin 
bunun bir örne�i oldu�unu söyledi. 

 Böylece, Türkiye’nin ileri tekno-
lojide mesafe alabildi�ini anlatan 
Bakan Gönül, “Mesela Aselsan 
dünya savunma �irketleri aras�nda 
86., ülkemizdeki �irketler aras�nda 
büyüklük bak�m�ndan 40. s�raya 
yükseldi. Makine Kimya 82. s�raya 
yükseldi. Burada bir geli�me var, 
bunun ihracat yönünü de hem kali-
tesiyle hem offset arac�l��� ile geli�-
tirmenin gayreti içindeyiz. Bugün 
bu i�in uzman� olan bir te�kilatta, 
bir grupta bulunuyoruz” dedi. Gö-
nül, ihracatç�larla hem i�birli�i hem 
yol göstericilik konusunda faydal� 
bir görü�me yapacaklar�n� kaydetti.

Yurtd���ndan yap�lan kamu al�m ve 
yat�r�mlar�nda yerli sanayiye i� 
pay� verilmesi, ürün veya hizmet 

ihracat� sa�lanmas�, teknolojik kazan�m� ve 
yat�r�m yap�lmas� uygulamalar�yla, yap�lan 
harcamalar�n ulusal ekonomiye belli oran-
da geri dönü�ünün sa�lanmas�d�r. Offset 
‘in faydalar� ise üretim ve istihdam�n art�-

r�lmas�, yeni teknoloji ve yetenek kazan�m�, 

ihracat�n geli�tirilmesi ve yabanc� yat�r�m�n 

sa�lanmas� olarak s�ralan�yor. Dünyada-

ki toplam y�ll�k ticaretin yakla��k yüzde 

12’sinin offsetle ba�lant�l� oldu�u, bugün 

dünya genelinde 130 ülkede offset uygu-

land��� belirtiliyor.

TOBB Türkiye Savunma Sanayi 
Meclisi toplant�s�na kat�lan Sa-
vunma Sanayi Müste�ar� Mu-

rad Bayar, savunma sanayini, Ar-Ge 
ve teknolojik geli�ime en çok önem 
veren sektör olarak nitelendirdi. Ba-
yar, güçlü savunma sanayinin, güçlü 
yan sanayi ile mümkün oldu�una dik-
kat çekerken, sektörde 2011 y�l�nda 1 
milyar dolar ihracat hede� endi�ini 
kaydetti.

 Bayar, sanayile�me ve teknoloji bo-
yutlu stratejik plan kapsam�nda, 2011 
y�l� için, sektörde ki�i ba�� 250 bin 
dolar ciro ortalamas�na ula��laca��n� 
hede� ediklerini de söyledi. En önem-
li hede� erinden birisinin de savunma 
sanayinde küçük ve orta ölçekli i�let-
meler (KOB�) ve 
yan sanayi en-
tegrasyonunun 
geli�tirilmesi ol-
du�unu dile geti-
ren Bayar, güçlü 
savunma sanayi-
nin güçlü yan sa-
nayi ile mümkün 
oldu�una dikkat 
çekti.

 “Sektör, offset kredilerini etkin kul-
lanmal�” 2009 y�l�nda 4 milyar 485 
milyon dolarl�k off-set kredisi gerçek-
le�ti�ini belirten Bayar, bankalarda sa-
vunma ve havac�l�k sektörlerine ayr�lan 
2,4 milyar dolarl�k imkan�n, etkin kul-
lan�lmas�n�n sektörün elinde oldu�unu 
ifade etti. Bayar, off-setin dünya �irket-
leriyle kal�c� ili�kiler kurmak maksatl� 
bir enstrüman haline getirilmesi gerek-
ti�ini de sözlerine ekledi. Bayar ayr�ca, 
2011 IDEF Savunma Sanayi Fuar�’n�n 
önemine vurgu yaparak, fuar�n önemli 
bir kilometre ta�� oldu�unu ve bugüne 
kadar yürütülen projelerin orada sergi-
leme imkan� bulunaca��n� söyledi.

 Milli Savunma Bakan� Vecdi Gönül, tamamen Türk yap�m� olan 150 dolay�ndaki küçük 
insans�z hava arac�n�n gökyüzünde dola�t���n� söyledi.

Geçen hafta Ege Serbest Bölgesi (ESBA�) 
ülkemizde ilk kez “Offset” uygulamalar� 
konusuda bir sempozyum düzenledi. 

“Offset” kelime anlam�yla hafifletmek, yumu�at-
mak ve yükü azaltmak manas�na gelmektedir.
 Son elli y�ld�r dünya ticareti içerisindeki yeri ar-
tan offset uygulamalar� büyük çapl� kamu al�m-
lar�nda, özellikle savunma sanayii ihalelerinde, 
ihaleyi kazanan firmalarca üstlenilen ve ihaleyi 
açan ülkeden ithalat yapma garantisidir. Ana 
hatlar�yla offset uygulamalar�, büyük ihaleler ne-
deniyle ülkenin döviz dengesinin bozulmamas�, 
ülke sanayiinin geli�mesi, teknoloji transferinin 
sa�lanmas� ve d�� pazarlara giri�i kolayla�t�rma 
amaçlar�na hizmet eder.
 Dünyada offset uygulamalar�yla ortaya ko-
yulan sat�n alma garantileri elli milyar dolara 
ula�maktad�r. Ülkemizde ise yakla��k k�rk proje 
kapsam�nda garanti edilen offset tutar� 3.5 milyar 
dolar seviyesindedir.
 Offset uygulamalar�n�n ana nedenlerinden bi-
risi de rekabete tam olarak aç�k olmayan pazar-
lara giri�i kolayla�t�rmak ve ticaret dengesi sa�la-
makt�r. Örne�in, y�ll�k bütçesi $27.5 milyar olan 
AB savunma al�mlar�n�n yakla��k $7 milyarl�k 
k�sm� A.B.D.’den sa�lan�rken, y�ll�k bütçesi $130 
milyar olan A.B.D.’ye AB savunma sanayii fir-
malar�n�n yapabildikleri sat�� $1 milyar� bile bu-
lamamaktad�r. Dolay�s�yla, AB, ABD savunma 
sanayi paazar�n� yeterince rekabete aç�k olmad�-
�� iddias� nedeniyle, ABD’den yapt��� al�mlar�n 
kar��l���nda kendi ürünleri için ihracat garantisi 
istemektedir.
 Offset uygulamalar�n�n bir di�er nedeni ise 
ülkeye teknoloji transferinin sa�lanmas� ve böy-
lelikle sanayiinin kalite, standart, verimlilik düzeyi 
ve rekabet gücünün art�r�lmas�n�n sa�lanmas�d�r. 
Bu hedefe ula�abilmek için belli konulara odak-
lan�lmas� ve yeterli yat�r�m imkan�n da sa�lan-
mas� gereklidir.
 Offset uygulamalar�n�n en belirgin hedeflerin-
den biri de büyük d�� al�mlar nedeniyle ülkenin 
ödemeler dengesinde meydana gelebilecek 
aç�klar�n k�smen de olsa telafi edilmesi için ülke-

nin ihracat potansiyelinin art�r�lmas�d�r.
�hracat garantilerinin sat�n al�m�n yap�ld��� en-
düstrinin ürünlerini kapsayacak �ekilde s�n�rlan-
d�r�lmas�na do�rudan offset, di�er sektörlerden 
yap�lacak ihracat� da kapsamas� durumunda ise 
dolayl� offset denir.
Ülkemiz taraf�ndan al�nan offset garantilerinin 
yakla��k %60’� dolayl�, %40’� ise do�rudan off-
set kapsam�ndad�r. Dolayl� offset kapsam�n�n 
daha geni� olmas� ve ülkenin rekabet gücüne 
sahip sektörlerini içermesi nedeniyle daha kolay 
gerçekle�tirilmektedir.Nitekim, Türkiye’ye verilen 
offset garantilerinin dolayl� olan k�s�mlar� %85 
oran�nda gerçekle�tirilmi�ken, do�rudan offset 
kapsam�ndaki garantilerin gerçekle�me oran� 
%30 seviyesindedir.
 Offset uygulamalar�yla serbest piyasaya yap�-
lan müdahalelerin etkinli�i düzenli olarak ölçül-
meli ve ekonomik etkileri de�erlendirilmelidir.
 Dikkat edilmesi gereken bir di�er husus da 
offset garantileri kapsam�nda gerçekle�tirilen 
ihracat�n sürdürülebilirli�idir. Özelikle bunun 
sa�laabilmesi için offset garantilerinin sadece 
do�rudan ihracat� de�il, belki daha da önemlisi 
hedeflenen pazarlar�n geli�tirilmesi kapsam�nda 
da kullan�lmas�na f�rsat tan�nmal�d�r.
 �hracat�n süreklili�ini sa�lamak üzere hedef 
pazarlarda da��t�m kanallar�na ve marka ge-
li�tirmeye verilecek destekler, ülkenin rekabet 
gücünün ve ihracat potansiyelinin geli�tirilmesi 
hedefine daha kal�c� olarak ula��lmas�n� sa�laya-
cakt�r. Böylelikle, ofset uygulamalar�n�n hedefle-
rine kal�c� olarak ula��labilecektir.

 Örne�in, Türkiye’nin ABD pazar�ndan ald��� 
pay AB pazar�ndan ald��� paya yakl�a�abilse 
ABD’ne olan ihracat�m�z 5-6 kat artabilirdi. Do-
lay�s�yla, özellikle ABD firmalar�nca verilen offset 
garantilerinin sadece ihracat için de�il, ayn� za-
manda pazar geli�tirme yat�r�mlar� için de kulla-
n�lmas�na f�rsat tan�mak, hem offset taahütlerinin 
gerçekle�me oranlar�n�, hem de ihracat potansi-
yelimizi kal�c� olarak art�rabilecektir.

Dünya Gazetesi - 25.10.2002Dünya Gazetesi - 25.10.2002

Dr. Y�lmaz Argüden

Ofset  
Uygulamalar�

yap�ld�-
�� için 

t e k -

r�n� be
bu. Bu
Offseti
��m�z 
çeviriy
setin ye
nadirdi
sanayil
kazanm

 Mese
sivil u
gibi of
Aselsa

Savunma Sanayi Müste�arl���  25. Kurulu� Y�ldönümünü 
çe�itli etkinliklerle kutluyor. Etkinlikleri kapsam�nda 
Müste�ar Murad Bayar ba�kanl���ndaki SSM personeli 
An�tkabiri ziyaret  etti. Ziyarette   mozaleye çelenk 
koyulmas�n�n ard�ndan Savunma Sanayi Müste�ar�  Bayar, 
An�tkabir An� defterini imzalad�.

SSM 25 YA�INDA



ORGAN�ZE SANAY� GAZETES�KASIM 2010KASIM6

Teknolojiye 600 Milyar Dolar harcanacak

Savunma Sanayi Müste�ar� Murad 
Bayar’�n haz�rlad���, ‘Offset ve 
Milli Sanayinin Geli�tirilmesin-

deki Rolü’ konulu raporda, Türkiye’nin 

2011-2021 yüksek teknoloji harcamalar� 
toplam� 600 milyar dolar olaca�� belirtil-
di. Milli Savunma Bakanl��� taraf�ndan, 
Bakanlar Kurulu’na sunulan raporda 

Türkiye’nin 2011-2021 yüksek teknolo-
ji harcamalar� toplam� 600 milyar dolar 
olaca�� belirtildi.

 21 Haziran’da toplanan Bakanlar 
Kurulu’nda Savunma Sanayi Müste-
�ar� Murad Bayar’�n haz�rla��, ‘Offset 
ve Milli Sanayinin Geli�tirilmesindeki 
Rolü’ konulu rapor hükümete sunuldu.

 Raporda; Türkiye’nin 2011-2021 y�l-
lar� aras�nda tahmini yüksek teknolojili 
alanlarda kamu harcamalar�n�n; 210 
milyar dolar haberle�me, 70 milyar do-
lar bilgi teknolojileri, 90 milyar dolar 
ula�t�rma, 95 milyar dolar enerji, 135 
milyar dolar sa�l�k olmak üzere toplam 
600 milyar dolara ula�aca�� bilgisine yer 
verildi.

30 milyar dolar kaynak

 Türkiye’nin yurtd��� kamu harcamala-
r�nda yüzde 50 oran�nda offset uygula-
mas� durumunda, 10 y�l boyunca sanayi 
kat�l�m�, ihracat ve teknolojik i�birli�i 
yoluyla ülke ekonomisine y�lda 30 mil-
yar dolarl�k katk� sa�layabilece�i belir-
tilen raporda, dünyadaki uygulamalara 
paralel olarak, Türk sanayinin geli�ti-
rilmesi amac�yla, bütün sektörlerdeki 
kamu al�mlar�nda offset uygulamas�n�n 
zorunla hale getirilmesi ve bu amaçla bir 

Ba�bakanl�k genelgesi yay�mlanmas� is-
tendi. Savunma Sanayi Müste�arl���’n�n 
offset isteme e�i�i 10 milyon dolar, off-
setin proje bedeline oran� en az yüzde 
50 olmak zorunda. Uygulama süresi, 
proje+2 y�l, teminat mektubu oran� ise 
offset bedelinin yüzde 6 ‘s�. Müste�arl�k 
gecikme cezas�n� ise ayl�k yüzde 1 ola-
rak uyguluyor.

Offset projeleri

 Türk Savunma Sanayinde uygulanan 
projelerde, yurtiçi geli�tirme, konsorsi-
yum, ortak üretim ve haz�r al�m tedarik 
modelleri öncelikli olarak tercih edili-
yor. Offset uygulama projelerinden ba-
z�lar�:
* Hürku� Türk Ba�lang�ç ve Temel E�i-
tim Uça�� (Yurtiçi Geli�tirme)
* A400M Ula�t�rma Uça�� (Konsorsiyum)
* Atak Helikopteri (Ortak Üretim)
* Sea Hawk Helikopteri (Haz�r Al�m)
* Offset Sayesinde Kazan�lan Teknoloji 
ile Yürütülen Projeler (Milli Tank Ge-
li�tirme, M�LGEM Korvet Geli�tirme, 
Türk �nsans�z Hava Araçlar�, C-130 Mo-
dernizasyonu, Göktürk Gözlem Uydusu, 
Milli Torpido Geli�tirme, Simülatör, Pi-
yade Tüfe�i)

Bu haftan�n en ilginç toplant�lar�ndan 
birisi II.�zmir Küresel Havac�l�k, Uzay 
ve Offset Konferans� idi. Konferans�n 

düzenlendi�i Ege Serbest Bölge A.� (ESBA�) 
Teknoloji Merkezi Konferans Salonu i�ne 
at�lsa yere dü�meyecek haldeydi. Yakla��k 
250 kat�l�mc�n�n büyük bölümü ise yabanc� 
i�adam� ve yöneticilerdi. Boeing, Lockheed, 
United Technologies, Sikorsky akla gelebile-
cek dünya devi havac�l�k firmalar�n�n hemen 
hepsi ba�kan veya ba�kan yard�mc�lar� gibi en 
üst düzeyde konferansa kat�ld�lar. 

 Dünya devlerini bu kadar geni� kat�l�mla 
�zmir’e çeken en önemli neden ise tahmin 
edilebilece�i gibi Türkiye’deki pazar�n cazibe-
siydi. Türkiye ile yap�lan Offset anla�malar�n-
dan kaynaklanan ve ilk ba�ta 5 milyar dolar 
olarak belirlenen bu pazar�n büyüklü�ünün 
�imdiden 10 milyar dolara kadar ula�t���n� 
belirtiliyor.

 Offset anla�malar�n� dengeleme anla�mala-
r� olarak tarif edebiliriz. Bu anla�malar öncelik-
le savunma sanayinde ba�lad�. Malum uçak, 
helikopter, silah gibi savunma amaçl� yat�r�m-
lar�n geri dönü�ü yok. Silah� al�p korunma 
amaçl� bir yere koyuyorsunuz. Bu nedenle al�-
c� ülkeler böyle yüksek maliyetli yat�r�mlar�n�n 
bir bölümünü ürünlerini sat�n ald�klar� sat�c� 
firmalara yüklemeye çal���yor. 

 Teknoloji transferi ve yat�r�mTeknoloji transferi ve yat�r�m
 Bunun için de ülkelerinde yat�r�ma zorlu-
yor. “Sataca��n uça��n parçalar�n�n bir bö-

lümü yerli firmalar�n ortakl���yla Türkiye’de 
üretilecek. Ancak o �artla uça�� al�r�m. Buraya 
teknoloji transferini ve yat�r�m yapacaks�n” 
diyor. Üretici ülkeler ya da firmalar da sat�� 
yapt�klar� ülkelerin al�m güçlerine katk�da bu-
lunmak ve tabii ki daha ucuz olan i�gücünden 
de yararlanabilmek anla�malara giriyor. Asl�n-
da Türkiye’de uzun y�llar havac�l�k sektörüne 
yönelik yeterli alt yap� bulamayan yabanc� fir-
malar taahhütlerini yerine getirmemi�. Bunun 
yerine ceza ödemeyi tercih etmi�. 

 Örne�in 100 milyon dolarl�k bir yat�r�m 
yapma yerine be�-on milyon dolar ceza 
ödeyip i�lerine bakm��lar. Hatta Ankara’daki 
Sheraton otelinin bile Türkiye’nin offset ala-
caklar�n� kar��lanmas� amac�yla yapt�r�ld��� be-
lirtiliyor. Bugün bir havac�l�k devi haline gelen 
TA� de offset anla�malar�n�n bir eseri.

 Son y�llarda ise Türkiye art�k offset anla�-
malar�ndan kaynaklanan haklar�n� kullanma-
da son derece titiz davran�yor. Ceza verip kur-
tulma dönemi bitti. Art�k Türkiye’de yat�r�m 
yapmak zorunlu. Halen offset anla�malar�n-
dan kaynaklanan yabanc� firmalar�n birikmi� 
taahüdü 5 milyar dolar . Önümüzdeki dö-
nemdeki yeni projelerle birlikte bu rakam�n 10 
milyar dolara kadar ç�kaca�� hesap ediliyor. 
��te dünya havac�l�k devlerinin �zmir’deki kon-
feransa ak�n etmesinin nedeni bu. Türkiye’ye 
taahhüdü bulunan ya da yeni projelerde yeni 
taahhütler alt�na girebilecek firmalar�n temsil-
cileri burada hem yerli ortak hem de yat�r�m 
olanaklar�n� ara�t�r�yor.

Selim TÜRSEN

�stikbal havac�l�k
Sektöründe
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TUSA� ba�lang�çta yabanc� sa-
vunma/havac�l�k � rmalar�n�n 
ülkemize olan offset taahhütle-

rinden yola ç�karak, bu � rmalara uzun 
sureli tedarikçi olmak için ad�mlar atm�� 
ve dünyan�n önde gelen havac�l�k � rma-
lar� ile muhtelif anla�malar yapm��t�r.  
Bir k�sm�nda tek kaynak olarak ürün 

sa�lad���m�z bu anla�malar kapsam�nda 
her y�l önemli ve artan miktarda gerçek-
le�tirilen ihracat yolu ile ülke ekonomi-
sine katk�da bulunulmaktad�r. 
 Zaman�nda teslimat, maliyet-etkin, 
kaliteli üretim ve rekabetçi � yatland�rma 
politikalar� sayesinde offsetler vas�tas�y-
la ba�lat�lan i� ili�kilerinin ötesine geçen 
TUSA�, söz konusu � rmalara yeni nesil 
uçak projeleri çerçevesinde risk payla-
��mc� ve tasar�mc� ortak olmu�tur.
 Bugün TUSA�, küresel ölçekli tasa-
r�m ve geli�tirme programlar�nda tak�m 
oyuncusu olarak yer almakta ve hava-
c�l�k sektöründe lider konumunda olan 
uluslararas� kurulu�lar ile yap�sal kom-
ponent/parça tasar�m ve üretim projele-
rinde birlikte çal��makta; AgustaWest-
land, Airbus, Aermacchi, Boeing, EADS 
CASA, Eurocopter, Lockheed Martin, 
MDHI, Sikorsky, Spirit Aerosystems ve 
di�er havac�l�k �irketlerinin tedarik zin-
cirinde “tek kaynak” olarak faaliyetleri-
ni sürdürmektedir. 
 Türkiye’de uzay ve havac�l�k sana-
yinin kurulmas�, geli�tirilmesi ve ida-
mesi amac�yla kurulmu� olan TUSA�, 
hâlihaz�rda bu alanda faaliyet gösteren 
lider kurulu� s�fat� ve giderek artan i� 
potansiyeli ile yürütmekte oldu�u ve ge-
lecekte üstlenmesi muhtemel havac�l�k 
ve uzay sanayi projelerinde Türk En-
düstrisinde mevcut yetenek ve kapasite-
yi azami oranda de�erlendirmektedir. 
 Offset anla�malar�, TUSA� için oldu-
�u kadar yerli yard�mc� sanayimiz için 
de yeni i� olanaklar� anlam�na gelmek-

tedir. Halen, offsetler vas�tas�yla kat�l�m 
sa�lanan projelerde üretim bazl� i�lerin 
yakla��k % 20’si yerli yard�mc� sanayi 
� rmalar� ile payla��lmaktad�r. TUSA� 
Stratejik Plan�, 2023 y�l�na kadar her 
sene yükselen e�ik de�er do�rultusunda, 
üretim bazl� TUSA� i� hacminin en az 
% 25 ‘inin yerli KOB�’ler ile payla��l-
mas�n� öngörmektedir 
 Havac�l�k sanayi ve teknolojisi ala-
n�nda yerli yard�mc� sanayi i�letmeleri-
nin teknolojik düzeylerini yükselterek, 

gerekli kalite ve standartlarda ve uygun 
maliyetli ürünler üretmesine olanak sa�-
layan TUSA�, yerli yard�mc� sanayi 
kurulu�lar� ile uzun vadeli i�birliklerine 
azami önem vermektedir. Bu �ekilde 
dünya havac�l�k sektöründe söz sahibi 
olacak TUSA�, büyüdükçe yerli yar-
d�mc� sanayisinin daha fazla deste�ine 
ihtiyaç duyacakt�r.
 TUSA�, offset anla�malar�ndan do-
�an yap�sal parça imalat i� paketlerinin 
yard�mc� sanayimize aktar�lmas� sonu-
cunda, Türkiye’de kali� ye i�gücü ve 
imalat alt yap�s� ile  uluslararas� pazarla-
ra girmekte olan bir havac�l�k sanayinin 
olu�um ve geli�imine önderlik etmekte-
dir. 
 26 sene önce yola ç�k�ld���nda TU-
SA�, sadece tek bir ortak üretim sözle�-
mesi alt�nda üretim ve montaj hizmeti 
veren, mühendislik ve entegrasyon kabi-
liyeti s�n�rl� bir ta�eron �irketi konumun-
da iken bugün, 100’ün üstünde projede, 
85 yerli yard�mc� sanayi � rmas�n�n des-
te�i ile, çok say�da mü�teriye, ana yük-
lenici, tasar�mc�, sistem entegratörü ve 
çözüm orta�� olarak tasar�m, üretim ve 
hizmet deste�i veren bir kurulu� haline 
gelmi�tir. 
 TUSA�, offsetler vas�tas�yla ba�lat�-
lan i�birli�i imkanlar�n� yerli yard�mc� 
sanayiimiz ile payla�arak, Türkiye’de 
havac�l�k ve uzay sanayi alt yap�s�n�n�n 
geli�mesine öncülük etmektedir.

Ostim Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Orhan Ayd�n, 
OFFSET uygulamas�-

n�n ülkemizin k�t kaynaklar�n�n 
d��ar�ya transfer edilmesini ön-
leyecek bir sistem olarak gördü-
�ünü söyledi. Offset’in Dünya 
Ticaret Örgütü’n�n kurallar�na 
ayk�r� olmad���n� kaydeden Ay-
d�n �unlar� söyledi:

“Offset; özellikle savunma sana-
yii taraf�ndan etkin olarak kulla-
n�lan bir yöntemdir.  Bu uygula-
ma sayesinde pek çok savunma 
sanayi firmas� do�mu�. �u anda 
her biri savunma sanayi sektö-
rünün sayg�n birer kurumu. Os-
tim de dahil, yüzlerce KOB�’miz 
bu üretim zincirinden pay al-
maktad�r. Savunma Sanayinde 
uygulanan offset’i ne yaz�k ki 
di�er sektörlere yayamam���z. 
Savunma Sanayi Müste�arl���-
m�z�n uygulamas�nda yerli üreti-
min geli�mesine yönelik olumlu 
gayretler var.  Ama o strateji ne 
yaz�k ki di�er sektörlerde dik-
kate al�nmam��. Dünyada bir-

çok ülke taraf�ndan uygulanan 
Offset’in �stihdama, ar-ge’ye, 
ihracata,yerli üretime ve kat-
ma de�er girdisine olan katk�s� 
biliniyor. Serbest ticarete ya da 
Dünya Ticaret Örgütü’nün ku-
rallar�na ayk�r� de�ildir. Biz e�er 
ihracat�m�z� geli�tirmez, kay-
naklar�m�z� d��ar�ya ak�t�rsak, 
sürekli yabanc�lar�n ürünlerini 
alan, tüketen, onlar�n pazar� 
olan, borçlanan, gelecek nesil-
lerini de borçland�ran bir ülke 
olarak tarihe geçebiliriz. Enerji 
sektöründe biz kendi rüzgar 
santrallerimizi üretebiliriz, üret-
meliyiz. Hidroelektirik sant-
ral�m�z� kendimiz kurmal�y�z, 
kurabiliriz. Ara�t�rma kurum-
lar�m�zla, firmalar�m�zla, bilim 
insanlar�m�z, üniversitelerimiz-
le bir araya gelirsek ülkemizin 
savunma sorunlar�n�, enerji 
sorunlar�n�, sa�l�k sorunlar�n� 
çözebiliriz.”

“Kaynaklar�m�z� ak�lc� kullanmal�y�z”

TUSA� - OFFSET UYGULAMALARI

OST�M OSB’de imal edilen baz� askeri / ticari uçak helikopter  parçalar�:

“Biz e�er ihracat�m�z� geli�tirmez, kaynaklar�m�z� d��ar�ya ak�t�rsak, sürekli 
yabanc�lar�n ürünlerini alan, tüketen, onlar�n pazar� olan, borçlanan, 
gelecek nesillerini de borçland�ran bir ülke olarak tarihe geçebiliriz.”

Günümüzde offset, 
geli�mekte olan ülkeler 

taraf�ndan döviz 
darbo�az�n� a�mak, 

mevcut/ kurulmakta 
olan sanayilerin kalite 

standartlar�n� ve 
verimlili�ini yükseltmek 

ve uluslararas� pazarlarda 
rekabet edebilecek mal 

veya hizmet üretebilmek 
için kullan�lan bir araç 

olmas�n�n yan� s�ra, 
sanayile�mi� ülkelerce 
de savunma sanayini 

geli�tirmekte ve mevcut 
pazar paylar�n� art�rmada 

etkin bir �ekilde 
kullan�lmaktad�r.
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Röportaj: Kemal ÇEKÜÇ

Doç. Dr. Sedat Çelikdo�an, 
karar al�c�lar, kamu kesimi 
ve özel sektör tara� ar�nda 
bulunmu�; teorik ve pratik 

aç�lardan OFFSET kavram�n� 
yak�ndan bilen bir sanayici 

ve i�adam�m�z. Geçmi� 
dönem hükümetlerinde 

bir süre Ba�bakanl�k 
Ba�dan��manl��� ve Sanayi 
Teknoloji Geli�tirme Grubu 

yöneticili�i yapan Yavuz 
Mühendislik Motor � rmas�n�n 
sahibi Doç. Dr. Çelikdo�an’la 
ithalatta uygulanan ve kar�� 

tarafa ek yükümlülükler 
getiren, bugünlerde s�kça 

kullan�lan OFFSET kavram� 
üzerine söyle�i yapt�k.

�-Say�n Çelikdo�an; offset kavra-
m� son zamanlarda KOB�’lerin, 

sanayicilerin kat�ld��� ekonomi içerikli 
toplant�lar ve sivil toplum platformlar�n-
da yo�un olarak tart���l�yor. Bize bu ko-
nunun gündeme geli�ini anlat�r m�s�n�z?

- Offset kavram� savunma sanayi müs-
te�arl���n�n Ostim’de YÖNETDER diye 
bilinen dernek üyeleri ve sanayicilerle 

yap�lan toplant�da güdeme geldi. Bu 
toplant�m�zda Savuma Sanayi Müste-
�arl���m�z bir sunum yapm��t�. �imdiye 
kadar etkin olarak hayata geçirilemeyen 
bu sistem, SSM uzmanlar�n�n sunumla-
r�ndan sonra daha etkili olarak vurgulan-
maya ba�land�.

�-Ülke olarak bu sistemle ne zaman 
tan��t�k? �lk örnekleri hakk�nda 

bilgi verir misiniz?

Offset kavram�n�n ba�lang�c�n� anlatarak 
devam edebiliriz; ülkemizde ilk uygula-
mas� Rahmetli Turgut Özal zaman�nda 
ba�lam��t�r. Savunma Sanayine z�rh-
l� araç yapan FNSS � rmam�z var. TA� 
(TUSA�) tesislerinin kurulmas� var. Bu 
fabrikalar kurulurken teknolojilerin al�n-
mas� sürecinde kar�� tarafa, ‘biz bunlar� 
al�yoruz ama, offset olarak bunun kar-
��l���nda siz de bir�ey al�n’ denmi�tir. 
Daha önce de kimi al�mlarda bir model 
olarak uygulanm��t�r. Ama kuvvetli ola-
rak gündeme gelmesi Merhum Turgut 
Özal zaman�nda kurulan Savunma Sa-
nayi Müste�arl���nda olmu�tur. Böylece 
görev onlara verilmi� oldu. O zaman iki 
savunma sanayi tesisi, TA� ve FNSS ya-
banc� sermaye ortakl��� ile kurulmu�tur. 
Böylece offset gündeme geldi ve kar��l�-
��nda üretilen F16’lar yabanc� ülkelere 
ihraç edildi. Ondan sonra 1996-97 y�l�n-
da Ba�bakanl�ktaki benim de içinde bu-
lundu�um bir ekibin a��rl���n� koymas� 

ile oldu. Ba�bakanl�ktaki Teknoloji Ve 
Sanayi Geli�tirme ekibi Türk Hava Yol-
lar�n�n alaca�� 26 adet 2 milyar 600 mil-
yon dolarl�k al�mda Ba�bakan�n talimat� 
ile offset yap�lmas� karar� verdi.  offset 
oranlar� daha önce %15 iken biz ilk 
kez %50’ye ç�karm�� olduk. Hem Boe-
ing hem de Avrupa Konsorsiyumundan 
A�RBUS uçaklar� yar��maya sokuldu.  
offset konusunda � rmalar bize dediler 
ki, “Tamam. Sizden offset alaca��z ama 
ne alaca��z” dediler. Biz de, ‘uçak parça-
s� alacaks�n�z’ dedik. ‘Türkiye’de uçak 
parças� bulamay�z’ dediler. Onlara par-
çalar� alacaklar� yerleri gösterdik. Boe-
ing ve A�RBUS sat�n alma direktörlerini 

getirip Ostim’i gezdirdik. Kale Kal�p’�n 
Çerkezköy tesislerini gezdirdik. Bu ça-
l��malar sonucunda TA� arac�l��� ile 
Ostim’den baz� � rmalar�m�z i�ler ald�-
lar. Bu  offset böylece ba�lam�� oldu. Bir 
milyar dolar�n üzerine ç�k�ld�. O s�rada 
TA�’de bir kriz vard�, bu al�mlar sonras� 
TA�’nin direktörü, ‘krizi offsetle a�t�k’ 
diye bize te�ekkür mektubu yazd�. Bu 
bize Türkiye olarak s�k� durursak  offset 
alabilece�imizi gösterdi.  Offset sonras� 
TA�’nin alt yüklenicisi olan 15-20 � rma 
bu sistem sayesinde i� ald� ve havac�l�k 
endüstrisine ad�m at�lm�� oldu. Böylece  
offset’in ne kadar önemli oldu�u ortaya 
ç�kt�.  Offset, basit tan�m� ile asl�nda �u; 
‘ben senden al�yorum, sen de benden 
alacaks�n.’ Ne kadar alaca��n�z� konu-
�abilirsiniz. Biz bunu %50’ye ç�kard�k. 
Daha yukar�lara ç�kar�lmal�d�r. 

�-Sistem di�er ülkelerde nas�l uy-
gulan�yor, örnekler var m�?

-Genel olarak makro düzeyde bakarsan�z 
kimi Avrupa Birli�i ülkeleri, Polonya, 
�talya, Almanya, Romanya, Fransa gibi 
ülkelerde %100 zorunluluk var. Ama bir 
müddet sonra baz�lar� serbest b�rakabi-
liyor. �srail %50 uyguluyor ve sisteme 
uymayan � rma o ülkeye bir daha giremi-
yor. AB ülkelerinin kimi zaman %100 
offset yapabildi�i yerde kalk�p, Dün-
ya Ticaret Örgütü (DTÖ) ne der? Bize 
yapt�rmaz’ demek mümkün de�il, AB 

ülkeleri zaten bunu yap�yor. Ondan mal 
al�yorum, kar��l���nda mal veriyorum. 
Yani mal kar��l��� yap�l�yor, uygulama 
DTÖ’nün kurallar�na kar�� de�il. Ben 
ondan al�yorsam, o niye benden alma-
s�n? Olaya böyle bakmak laz�m. Örne-
�in Rusya’dan do�algaz ya da ba�ka bir 
mal al�yorsak, ‘karde�im sen de bizden 
bir�eyler al’, dememiz laz�m.

�-Bu konuda gerek kamu kesimi 
gerek kurumsal yöneticiler yeter-

ince bilgili ve bilinçli mi?

-Kamu kesimi bu konuda ne yaz�k 
ki bilinçli de�il. Kamunun anlay���, 
‘ben nerede ucuz olursa oradan al�r�m’ 

�eklinde. �kincisi ‘ben offset yaparsam, 
yani benden mal alacaks�n �art�n� get-
irirsem sat�c�lar piyasay� yükseltiyor’, 
görü�ündeler. Ben bunlara kat�lm�yorum. 
Bizim Boeingde uygulad���m�z offset 
s�ras�nda � yat� önceden vermi�lerdi, 
de�i�tirmediler. Pazarl�klar bu � yat üz-
erinden yap�l�yor. Di�er bir önemli husus 
offset yapan � rmalar�n ço�unlu�u ba�ta 
isteksiz ba�lamalar�na ve taahhütleri 
bitmi� olmas�na ra�men, offset taahhüt-
leri tamamland�ktan sonra da al�mlar�n� 
devam ettirdiler. Bu al�mlar sayesinde 
ekonomiye milyar dolarlar seviyelerinde 
döviz giri�i, direkt ve endirekt istihdam, 
personel için ödenen gelir vergisi ve 
SGK kurum ödemeleri (bunlar devlete 
ödenmektedir.), ve savunma teknolojile-
ri anlam�nda beceriler kaz�n�lmaktad�r. 
Örnek olarak, bir milyar dolarl�k bir off-
set yap�lmas� halinde ekonomik de�erler 
�öyledir: Makro ekonomik kazan�m; 1 
milyar dolar, KDV hariç devlete ödenen 
vergiler 90 milyon dolar, direkt çal��an 
i�çi say�s� 10 bin ki�i, endirekt çal��an 
i�çi say�s� ise 20 bin ki�i olmaktad�r. 

�-Sistem nas�l yerle�tirilebilir ve 

nas�l uygulanabilir?

-Bize göre off-
set uygulamas� 
yasa ile zorunlu 
hale getirilmelidir. 
Halen savunma 

“Offset yasa ile zorunlu hale getirilmeli”
“Ülkemizin top yekun kalk�nmas�nda 

kullan�labilecek en etkili manipülasyon arac� offset 
sistemidir. Sat�c� bana mal satmak için gelmi�, 
masama oturmu�tur; oras� benim de ona mal 

sataca��m yerdir. Bu hem istihdam�, hem d�� ticaret 
dengesini çözecek bir uygulamad�r.”

ÜLKE ZORUNLULUK OFFSET T�P� ORAN
ALMANYA ZORUNLU DE��L DO�RUDAN % 100

�NG�LTERE ZORUNLU DE��L DO�RUDAN SERBEST

FRANSA OFFSET YOK - -

HOLLANDA ZORUNLU DO�RUDAN + DOLAYLI % 100

�SPANYA ZORUNLU DO�RUDAN + DOLAYLI % 100

�TALYA ZORUNLU DO�RUDAN + DOLAYLI % 70 - % 100

NORVEÇ ZORUNLU DO�RUDAN + DOLAYLI % 100

POLONYA ZORUNLU DO�RUDAN % 100

YUNAN�STAN ZORUNLU DO�RUDAN % 100

�SRA�L ZORUNLU DO�RUDAN % 35

S. ARAB�STAN ZORUNLU DO�RUDAN + DOLAYLI % 35

BAE ZORUNLU DO�RUDAN + DOLAYLI % 60

AVUSTRALYA ZORUNLU DO�RUDAN % 100

G. KORE ZORUNLU DO�RUDAN + DOLAYLI % 30

H�ND�STAN ZORUNLU DO�RUDAN % 30 - % 50

BREZ�LYA ZORUNLU DO�RUDAN % 100

ÜLKELER�N OFFSET UYGULAMALARI

Doç. Dr. Sedat ÇEL�KDO�ANDoç. Dr. Sedat ÇEL�KDO�AN
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sanayi sektörü d���nda uygulanm�yor. 
Fark�ndal�k olu�turma konusunda 
lokomotif görev savunma sanayi 
müste�arl���nda görünüyor. Görev 
asl�nda D�� Ticaret Müste�arl���na 
verilmi�tir. Bu kurulu�umuz off-
set sisteminin yayg�nla�t�r�lmas� ve 
fark�ndal�k konusunda daha etkili olmak 
istemektedir. �imdi bu fark�ndal���n 
olu�mas�n� ve kurumlar�m�z�n i�levini 
yerine getirmesini arzuluyoruz. D�� 
Ticaret Müste�arl��� özel ve kamuda 
bu sistemin uygulanmas�na çal��acak. 
Bu kurulu� görev versin, i� savunma-
da ise Savunma Sanayi Müste�arl��� 
yaps�n, sa�l�kta varsa bir al�m Sa�l�k 
Bakanl��� yaps�n. Kamu al�mlar�nda, 
büyük al�mlarda mutlaka offset miktar� 
koysun. �srail 5 milyon dolar�n üzeri-
ndeki al�mlara offset getirmi�. Be� mi-
lyon dolar Türkiye için küçük bir rakam. 
Onun tespitini yapt�ktan sonra özel 
ya da kamu; bu rakam�n üzerinde bir 
al�m varsa offset gündeme gelecek. O 
nedenle derhal bir kanuna ihtiyaç vard�r. 
Türkiye’nin ithalat�n�n özel ve kamu da 
20 milyar oldu�unu varsayal�m; sistem-
le 10 milyar dolar ek ihracat potansiyeli 

kazan�yorsunuz. Büyük bir rakamd�r; 
bizim d�� ticaret aç���m�z�n yar�s�n� 
çözüyor. Di�er ihracat kalemleri de 
var. Bu bak�mdan istihdam� çözen, d�� 
ticaret aç���n� çözen önemli bir sistem-
dir. Sistemin uygulanmas�na yönelik 
yasa ç�kacak, herkes de buna uyacak. 
Buraya gelen � rmalar olumlu sonuçlar� 
görecek ve bir daha geri gitmeyecekler. 
Avrupa’n�n en kaliteli otomotiv ürünleri 
Türkiye’de üretiliyor. Savunma San-
ayi de ba�ar�s�n� kan�tlam�� durumda. 
Geriye ne kald�? OFFSET sistemi ile 
d�� ticaret aç���n� azaltmak ve istihdam 
sa�lamak kal�yor.

�-Offset yayg�nla�t���nda KO-
B�’leri, Ostim gibi üretim merke-

zlerindeki sanayicileri nas�l etkiler?

- Offset’in hayata etkin olarak geçmesi 
en çok KOB�’lere olumlu yans�r. Özel-
de ve kamuda ne al�n�yorsa, minumum 
%50 offset �art�n� koyunca o mal� satan 
� rma buralara gelecek. Bütün üretim 
tesislerinin kap�s�n� çalacak. Ne gereki-
yorsa onlar�n tedarikine çal��acak. Ve 
biz de bunlar� ihraç edece�iz ki, ihraç 
belgeleri ve d��ar�dan gelen para ile off-
set hesab� kapat�ls�n. Ostim’de dört ayr� 
sektörde kümelerimiz var. Enerji sek-
töründe offset zorunlulu�u geldi�inde 
muazzam bir i� potansiyeli do�acakt�r. 
Sadece Ostim’e de�il, Türk sanayine 
gelecek. Bu kapasitemiz var. Sa�l�kta da 
öyle, hastaneler kuruluyor... Özetle her 
sat�c�ya �u denecek; sizden al�yorsam, 
‘siz de bizden alacas�n�z.’

�- Offset’e yönelik direnç noktas� 
nedir? Yani sistemi benimsemey-

en kesimler olabilir mi?

-Teorik olarak ithalatç�lar kar�� ç�k�yor. 
Onlara zorluk oluyor. �thal edip sat�yor, 
veya komisyon al�yorlar.  Offset dey-
ince, offset � rmas�n�n burada çal��ma 
yapmas� gerekiyor. Bu husus zorluk 
olu�turuyor. Fiyat art�yor, deniyor. 
Artm�yor. Ülkemiz kazan�yor. Bununla 
d�� ticaret dengesini ve istihdam�n� elde 
ediyoruz. O ithalatç�lar da zamanla bu-
nun yarar�n� görecekler. 

�- Offset’in ithalatta etkin olarak 
hayata geçmesi için kimlere görev 

dü�üyor?

-Bu sistemin yerle�mesi için herkesin 
konuya sahip ç�kmas� laz�m. Vatanda� 
yar�n çocu�una i� istiyorsa, sanayici 
fabrikas�nda daha çok mal i�lemek 
istiyorsa buna ihtiyaç var. Çünkü 
kar�� taraf bana mal satarken, ben 
onu vatan�mda yakalam���m. 
‘Arkada� ben bu mal� senden 
alaca��m ama sen de benden 
bir�eyler alacaks�n’, �art�n� 
koymak için en uygun f�rsat� 
yakalam���m. FNSS offset’le 
kuruldu �imdi Suudi Arabistan’da 
ikinci fabrikas�n� kurdu. TA�, F16 
uçaklar�n�n M�s�r versiyonunu 
orada yap�yor. Bunlar offset’ten 
do�du. Boeing, TA� ile 1 milyar 
dolarl�k anla�ma yapm��t�, o 
anla�ma bitti, ama yenileri ar-
tarak devam ediyor. Diyorlar 
ki, ‘Türkiye üretimi kaliteli, 
� yatlar� da iyi.’ Yani zorla 
istemeyerek geldiler, ama 
bir daha gitmediler.

�-Hükümetin bu 
konuya yakla��m� 

nas�l? Yani yasal düzenlemeler bekleni-
yor mu?

-Ostim’de geçen ay yap�lan toplant� 
offset’in kamu ile birlikte özel sektöre 
de yay�lmas� gerekti�i, her �eyi d��ar�dan 
döviz ödeyerek para ile sat�n alman�n müm-
kün olamayaca�� � kirleri ile önem kazand�. 
�imdi bunun çal��mas� yap�l�yor. Savunma 
Sanayi Müste�arl���n�n Say�n Ba�bakan’a 
ve Bakanlara da bu konuda etkili bir bri� ng 

verdi�ini biliyoruz.

�-Konuya ili�kin son bir mesaj�n�z var 
m�?

-Ülkemizin top yekun kalk�nmas�nda 
kullan�labilecek en etkili manipülasyon 

arac� offset sistemidir. 
Sat�c� bana mal satmak 
için gelmi�, masama 
oturmu�tur; oras� 
benim de ona mal 
sataca��m yerdir. 
Bu hem istihdam�, 

hem d�� ticaret 
denges in i 

çözecek 
b i r 

uygulamad�r. Sonuç olarak, offset konusun-
da fark�ndal�k olu�turmakta geç kal�nm��t�r. 
Sistemi �imdi hiç vakit geçirmeden kamu-
nun yan� s�ra özel sektöre de yaymam�z, 
yayg�nla�t�rmam�z gerekir. Böylece sat�n 
al�rken en az %50 ihracat yapm�� olaca��z. 
Savunma Sanayi Müste�arl���nca offset 
verimli bir �ekilde uygulam��sa da, Türkiye 
genelinde yeterli de�ildir.

-Te�ekkürler…

-Sahibi oldu�unuz Yavuz Motor 
� rmas�n�n offset kapsam�nda yap-
t��� i� var m�? Bilgi verir misiniz? 

-Firmam�z olan Yavuz Motor Sa-
nayi, savunma sanayi alan�nda 
iki ürünün ihracat�n� yapmakta-
d�r. Bunlardan birisi, gemilerde 
kullan�lan ve NATO standartla-
r�na göre üretilmi� seyyar yan-
g�n pompalar�d�r. Bu pompalar�n 
muhtelif güçte tipleri olup, T.C 
Deniz Kuvvetleri ile Sahil Gü-
venlikte kullan�lmakta ve zaman 
zaman Almanya ve Malezya’ya 
ihraç edilmektedir. Di�er ürünü-

müz Deniz Ke�if Uçak Ve Heli-
kopteri Y�kama sistemidir. Sistem 
�zmit Cengiz Topel Askeri Hava-
alan�nda 6 y�ld�r kullan�lmakta 
olup, Avrupa Uçak Konsorsiyumu 
için offset kapsam�nda kurulmu�-
tur. (Deniz ke�if uçaklar�, deniz 
üzerinden alçak uçu� yapmalar� 
sebebiyle tuzlu deniz suyu buha-
r�na maruz kalmakta ve süratli bir 
�ekilde korozyona u�ramaktad�r. 
Kurulan tesiste uçaklar�n y�kan-
mas� 5 dakikada tamamlanmakta 
olup, korozyon tesiri engellen-
mi�tir.)

SAVUNMA SANAY��NDE 
OFFSET’TEN YARARLANAN F�RMALAR
� ALP HAVACILIK
� ASELSAN
� AYDIN YAZILIM
� BMC
� FNSS
� HAVELSAN
� KALE HAVACILIK
� MILSOFT
� OTOKAR
� ROKETSAN
� TEI
� TUSA�
� YONCA-ONUK
� YAN SANAY�
� KOB�’ler

Toplam 100+ 
Yerli Firma 

mlere görev 

in herkesin 
m. Vatanda� 

a, sanayici 
i�lemek 

Çünkü 
ben 
�m. 

den 
den
�n�
sat� 
et’le 
an’da 

A�, F16
yonunu
t’ten
yar 
o

r-
ar 

-Konuya ili�kin son bir mesaj�n�z va
m�?

-Ülkemizin top yekun kalk�nmas�nd
kullan�labilecek en etkili manipülasyon

arac� offset sistemidir
Sat�c� bana mal satmak
için gelmi�, masam
oturmu�tur; oras
benim de ona ma
sataca��m yerdir
Bu hem istihdam�

hem d�� ticare
denges in

çözecek
b i

Offsette iki ürünümüz var
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OSB’ler 4. Enerji Zirvesinde bulu�tu

Adana Kebab� ve Haz�r Dürüm piyasaya ç�k�yor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kurulu�u (OSBÜK) taraf�nd�n 
Van’da düzenlenen IV. Ener-

ji Zirvesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan�  Taner Y�ld�z ve elektrik piya-
sas�na ili�kin taraf�ndan yetkililerinin 
de kat�l�m� ile 30 Ekim tarihinde Van 
Ticaret ve Sanayi Odas�nda yap�ld�.
Aç�l�� konu�malar�n� OSBÜK Ba�kan� 
Mahmut Y�lmaz, Van Osb Ba�kan� Si-
nan Hakan, Sanayi Ve Ticaret Bakan-
l��� Müste�ar� Ali Bo�a, Van Valisi 
Münir  Karao�lu yapt�.  Enerji Bakan� 
Y�ld�z, yapt��� konu�mada, Organize 
Sanayi Bölgelerinde (OSB) kullan�lan 
do�algazla ilgili, ‘’Organize sanayile-
rimizin, 2011 y�l�nda (do�algaz kulla-
n�m�ndan) alacaklar� indirim miktar�, 
yüzde 1 ile 2,5 civar�nda bir miktara 
� kslendi’’ dedi. Bakan Y�ld�z, sürdü-
rülebilir bir enerji anlay���yla özellik-
le OSB’lerde konforlu hizmet veren 
sanayicilere kolayl�k sa�lanmas� ge-
rekti�ini vurgulayarak, sanayicilerin, 
üretim tesislerini yaparken, tasarrufa 
da önem vermesi gerekti�ini belirtti.
OSB’LER VE DO	ALGAZ

Organize Sanayi Bölgelerinin, 
2011 y�l�nda do�algaz kullan�m�n-
dan alaca�� indirim miktar�n� da 
aç�klayan Y�ld�z, �öyle devam etti:
‘’Organize sanayilerimizin, 2011 y�-
l�nda (do�algaz kullan�m�ndan) ala-
caklar� indirim miktar�, yüzde 1 ile 
2,5 civar�nda bir miktara � kslendi. 
Bununla alakal� BOTA�, OSB ve 
EPDK’ya gerekli yaz�lar�n� yazd�. 
Organize sanayicilerimiz 2011 y�l�n-
da bir indirim alm�� olacak. Özellikle 
OSB Bölge müdürlükleri yüzde 2,5 
civar�nda bir indirim alacak. Bunun, 
toplam maliyetimizin daha alt�nda 
bir rakam oldu�unu her biriniz bili-
yorsunuz. Yani BOTA�, d��ar�dan it-
hal etti�i gaz�n ortalama maliyetinin 
biraz daha alt�nda bu gaz� veriyor. 
Buradaki amaç, hem sanayicimize 
destek, hem de tüketim miktarlar�y-
la alakal� al ve öde kayg�lar�n�n k�s-
men ha� � etmektir. Bunun önemli bir 
destek oldu�u kanaatindeyim. 2011 
y�l�ndan sonra tüketici lehine olan 
uygulamalar�n mutlaka en üst düzey-
de devam edece�ini söyleyebilirim.’’

OSBÜK Ba�kan� Mahmut Y�lmaz’�n 
Rusya’dan getirilen 6 milyar metreküp 
do�lagazla ilgili talebi oldu�una i�aret 
eden Y�ld�z, gaz�n özel sektör taraf�ndan 
getirilebilmesi amac�yla BOTA�’�n, 
EPDK’ya bir yaz� gönderdi�ini ve 
kontrat devri yap�laca��n� dile getirdi.
Y�ld�z, OSBÜK’ün 6 milyon metre-
küp gaz miktar�n� almas�n� destek-
ledi�ini bildirerek, ‘’Diyoruz ki bu 
gaz� als�nlar, uygun � yatla getirsin-
ler, sanayicilere de daha uygun � yatla 
versinler. BOTA�’tan da daha a�a�� 
versinler. BOTA� da onlarla rekabet 
edebilmesini mutlaka daha iyi bece-
rebilmek zorunda. Daha farkl� aray��-
lara girmek zorunda ki toplam � yat 
Türkiye’de dü�sün. Yani bir özel sek-
tör, gaz� kamudan daha iyi �artlarda 
getirebiliyorsa biz onu destekliyoruz. 
OSBÜK’ün bütün OSB bölge mü-
dürlüklerinden gaz tedarikiyle alakal� 
konuda önemli bir avantaj da sa�laya-
ca��na inan�yorum’’ �eklinde konu�tu.
Türkiye’nin büyüme aç�s�ndan 2010 y�-
l�n�, net olmamakla birlikte yüzde 7,5-
8’lerle kapataca��n� kaydeden Y�ld�z, 
enerjide de en az yüzde 10’luk bir bü-
yümenin söz konusu olaca��n� bildirdi.
Y�ld�z, büyüme rakamlar�na bak�ld�-
��nda Türkiye’nin yerli kaynaklar�yla 
daha fazla büyümek zorunda oldu�u-
nun alt�n� çizerek, ‘’Yenilenebilir kay-
naklardan öncelikle su, rüzgar, güne�, 
biyokütle, yerli kaynaklar�m�zdan kö-
mür olmak üzere bütün kaynaklar�m�-
z� harekete geçirmemiz laz�m’’ dedi.
EPDK Ba�kan� Hasan Kökta� ise yap-
t��� konu�mada, kurum olarak OSB’ler 
için çözüm merkezi olmaya önem ver-
diklerini belirterek, Türkiye’de 148’i 
i�letmede olan 263 adet OSB bulundu-
�unu belirterek, tüm OSB’lerin 2010 
y�l�n�n 9 ay�nda 15 milyar kilovat saa-
tin üzerinde elektrik, 4,5 milyar metre-
küpün üzerinde ise do�algaz tüketimi 
oldu�unu söyledi.

OST�M BA�KANI AYDIN: 
“ENERJ�DE DE 

OFFSET S�STEM� 
DE�ERLEND�R�LMEL�.”

Zirve’de iki oturum düzen-
lendi. Sanayi ve Ticaret Ba-
kanl��� Müste�ar� Ali Bo�a 

taraf�ndan yönetilen oturumda OS-
T�M Yönetim Kurulu Ba�kan� Or-
han Ayd�n da bir sunum yapt�. Ay-
d�n, yenilenebilir enerji konusunda 
Ostim’de yap�lan çal��malar� özetle 
anlatarak, ülkemizin offset uygula-
malar�na yeterince önem verilmesi 
halinde elde edece�i kazan�mlar� 
dile getirdi. �srail ba�ta olmak üze-
re birçok ülkenin offset yöntemini 
s�k� bir disiplinli uygulad���n� anla-
tan Ayd�n, ülkemizde gerçekle�en 
ba�ar�l� offset uygulamalar�na ör-
nekler verdi. Ba�kan Ayd�n, offset 
yoluyla yarat�labilecek potansiyel 
ekonomik katk�n�n yurtd��� kamu 
harcamalar�nda % 50 oran�nda off-
set uygulanmas� durumunda, 10 
y�l boyunca sanayi kat�l�m�, ihracat 
ve teknolojik i�birli�i yoluyla ülke 
ekonomisine sa�lanabilecek katk�-
n�n y�lda 30 milyar dolar� bulaca��-
n� kaydetti. 
 Türkiye’nin yüksek teknolojili 
alanlarda 2011-212 y�llar� aras�nda 
yap�laca�� kamu harcamalar�na dik-
kat çeken Ayd�n, “Bu süre içinde ha-
berle�meye 210 Milyar Dolar, Bilgi 
Teknolojilerine 70 Milyar Dolar, 
Ula�t�rmaya 90 Milyar Dolar, Ener-
jiye 95 Milyar Dolar, Sa�l��a 135 
Milyar Dolar olmak üzere toplam 
600 Milyar Dolar harcamas� öngö-
rülmektedir. Sadece enerji alan�nda 
%50 offset uygulamas� ile  47,5 mil-
yar dolar kaynak, 47500 direk istih-
dam yaratabiliriz. Biz yerli enerji 
kaynaklar�m�zla, yerli  teknolojileri  
ve yerli üretimle sürdürülebilir kal-
k�nmay�  hede� emeliyiz. Bunu ger-
çekle�tirebiliriz”  diye konu�tu.

Adanal�lar dünyada bir ilki ba�-
latt�. Dondurulmu� Adana Ke-
bap ve Dürüm, Türkiye ve dün-

yada piyasaya ç�kmaya haz�r hale geldi. 
Sadece Çukurova civar�nda yeti�en koyun 
türünün beslendi�i � oradan özel i�lemler 
sonucu elde fabrikasyon olarak haz�rlanan 
Adana k�yma kebab� son teknikler kullan�-
larak dondurularak lava� ekme�i içerisine 
sar�l� orijinal hali ile salatas�ndan kokmaz 
so�an�na kadar ihtiva eden dürüm halinde, 

“Adanal�” markas� ile Türkiye ve dünya 
pazar�nda yer alacak. Raf ömrü, �leri pa-
ketleme teknikleri ile eksi 18 derecede bir 
y�l olarak tan�mlanm��, mikro dalgada 3 
dakika sonra haz�r hale geliyor.
 Geçti�imiz y�llarda Adana Kebab�n�n 
özelliklerine uygun olarak yap�lmad���n� 
anlayan, Adana Ticaret Odas� harekete 
geçerek Adana K�yma Kebab�n� co�ra�  
��aretle koruma alt�na alm�� ve çe�itli stan-
dartlar getirmi�ti.

 Geçmi�i, M.Ö. 2 binli y�llardaki 
Çukurova bölgesindeki hüküm süren 
Kizzuwatna Krall��� arkeolojik kal�nt�-
lar�nda dahi rastlanan Adana K�yma Ke-
bab�n�n nefaseti günümüze kadar ula�t�. 
Ancak çok geni� olan dünya co�rafyas� 
üzerinde, ba�ka bir deyi�le, Shanghai 
metrosundan veya New York sokaklar�-
na kadar görebilece�imiz Adana K�yma 
Kebab�’n�n nefasetini korumak ve tüm 
dünyaya bu lezzeti gerçek anlamda tat-

t�rmak için harekete geçildi.

 Ara�t�rmalar�na tam 3 y�l önce ba�la-

yan “Adanal�lar Dondurulmu� G�da San 

Tic. Ltd. �ti” Müdürü Adanal� i� adam� 

“Hakan Sevin” özellikle prototip olarak 

adland�rd�klar� i�letme ile ilgili yat�r�m-

lar�n�n tamamland���n�, kebap i�letmesi-

ne yönelik tasarlad��� makine park� ile 

gerçek nefaseti ile üretim yapabildikle-

rine çok sevindiklerini ifade etti.

OSBÜK taraf�ndan Van’da düzenlenen Enerji Zirvesi’nde üye OSB yöneticileri ve bürokrasi bir araya geldi. 
OSB’lerin enerji tedarik ve da�t�m� ile ulusal enerji sorunlar�n�n gündeme geldi toplant�da Ostim OSB 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n da ‘enerji sektörü ve offset’ temal� bir sunum yapt�.
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Uluslararas� Hidrojen Enerjisi 
Teknolojileri Merkezi (IC-
HET) ve Oto Do�al Gaz �stas-

yonlar� Derne�i (OD�DER) taraf�ndan 
hidrojen enerjisini tan�tmak amac�yla 
geli�tirilen ‘H2 Eko Karavan Projesi’ 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan� Ta-
ner Y�ld�z’a tan�t�ld�.
 Sanayi ve Ticaret Bakan� Müste�ar� 
Ali Bo�a ile Enerji Bakanl��� bürok-
ratlar�n�n kat�ld��� tan�t�m toplant�s�-
n�n ard�ndan konu�an Bakan Y�ld�z, 
ICHET ve OD�DER yetkililerinin Eko 
karavan denilen arac�n tan�t�m� yapt�k-
lar�n� belirterek, �unlar� söyledi:
 ‘Fosil yak�tlar�n, yani petrolün 
ve do�algaz�n önümüzdeki ça�larda 
kullan�labilmesinin miktar� daha da 
azal�yor. Yani y�llar fosil yak�tlar�n 
aleyhine çal���yor, o yüzden yeni al-
ternatif enerji kaynaklar�n�n üretilebilir 
olmas� laz�m. Bunlardan bir tanesi de 
hidrojen enerjisi. Fakat hidrojen ener-
jisi bir ba�ka enerji kayna��na ihtiyaç 
hissediyor. Yani kendisi ba�l� ba��na 
do�ada bulunan bir kaynak de�il. Bir 
türev enerji kayna��, ama depolanabi-
liyor. Biliyorsunuz enerjiler genelde 
su enerji kaynaklar�n�n haricinde çok 
fazla depolanabilir de�il. Ancak tabiat-
ta bulunuyor. O yüzden depolanabilir 

bir enerji kayna��n�n olu�umu aç�s�n-
dan hidrojen enerjisi ciddi bir alternatif 
kaynak. Bu konuda arkada�lar�m�z ça-
l���yorlar.’
 Bu arada EKOKARAVAN Ostim 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim bi-
nas� önünde de tan�t�ld�. OSB Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n ile Ye-
nilenebilir Enerji Kümelenmesi üyeleri 
karavanda inceleme yaparak, ta��t�n 
tasar�mc� ve mühendislerinden bilgi 
ald�lar. 

“Türkiye’nin hedefleri çok büyük”

EKOKARAVAN tan�t�m turunda 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kurulu�u (OSBÜK) taraf�nd�n 
Van’da düzenlenen IV. Enerji 

Zirvesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kan�  Taner Y�ld�z ve elektrik piyasas�na 
ili�kin taraf�ndan yetkililerinin de kat�l�-
m� ile 30 Ekim tarihinde Van Ticaret ve 
Sanayi Odas�nda yap�ld�.
Aç�l�� konu�malar�n� OSBÜK Ba�ka-
n� Mahmut Y�lmaz, Van Osb Ba�kan� 
Sinan Hakan, Sanayi Ve Ticaret Ba-
kanl��� Müste�ar� Ali Bo�a, Van Valisi 
Münir  Karao�lu yapt�.  Enerji Bakan� 
Y�ld�z, yapt��� konu�mada, Organize 
Sanayi Bölgelerinde (OSB) kullan�lan 
do�algazla ilgili, ‘’Organize sanayile-
rimizin, 2011 y�l�nda (do�algaz kulla-
n�m�ndan) alacaklar� indirim miktar�, 
yüzde 1 ile 2,5 civar�nda bir miktara 
� kslendi’’ dedi. Bakan Y�ld�z, sürdü-
rülebilir bir enerji anlay���yla özellik-
le OSB’lerde konforlu hizmet veren 
sanayicilere kolayl�k sa�lanmas� ge-
rekti�ini vurgulayarak, sanayicilerin, 
üretim tesislerini yaparken, tasarrufa 
da önem vermesi gerekti�ini belirtti.
OSB’LER VE DO	ALGAZ
Organize Sanayi Bölgelerinin, 
2011 y�l�nda do�algaz kullan�m�n-
dan alaca�� indirim miktar�n� da 
aç�klayan Y�ld�z, �öyle devam etti:
‘’Organize sanayilerimizin, 2011 y�l�n-
da (do�algaz kullan�m�ndan) alacaklar� 
indirim miktar�, yüzde 1 ile 2,5 civar�n-
da bir miktara � kslendi. Bununla alakal� 
BOTA�, OSB ve EPDK’ya gerekli ya-

z�lar�n� yazd�. Organize sanayicilerimiz 
2011 y�l�nda bir indirim alm�� olacak. 
Özellikle OSB Bölge müdürlükleri yüz-
de 2,5 civar�nda bir indirim alacak. Bu-
nun, toplam maliyetimizin daha alt�nda 
bir rakam oldu�unu her biriniz biliyor-
sunuz. Yani BOTA�, d��ar�dan ithal etti-
�i gaz�n ortalama maliyetinin biraz daha 
alt�nda bu gaz� veriyor. Buradaki amaç, 
hem sanayicimize destek, hem de tüke-
tim miktarlar�yla alakal� al ve öde kay-
g�lar�n�n k�smen ha� � etmektir. Bunun 
önemli bir destek oldu�u kanaatindeyim. 
2011 y�l�ndan sonra tüketici lehine olan 
uygulamalar�n mutlaka en üst düzey-
de devam edece�ini söyleyebilirim.’’
OSBÜK Ba�kan� Mahmut Y�lmaz’�n 

Rusya’dan getirilen 6 milyar metreküp 
do�lagazla ilgili talebi oldu�una i�aret 
eden Y�ld�z, gaz�n özel sektör taraf�n-
dan getirilebilmesi amac�yla BOTA�’�n, 
EPDK’ya bir yaz� gönderdi�ini ve 
kontrat devri yap�laca��n� dile getirdi.
Y�ld�z, OSBÜK’ün 6 milyon metreküp 
gaz miktar�n� almas�n� destekledi�ini 
bildirerek, ‘’Diyoruz ki bu gaz� als�n-
lar, uygun � yatla getirsinler, sanayi-
cilere de daha uygun � yatla versinler. 
BOTA�’tan da daha a�a�� versinler. 
BOTA� da onlarla rekabet edebilmesini 

mutlaka daha iyi becerebilmek zorunda. 
Daha farkl� aray��lara girmek zorunda 
ki toplam � yat Türkiye’de dü�sün. Yani 
bir özel sektör, gaz� kamudan daha iyi 
�artlarda getirebiliyorsa biz onu destek-
liyoruz. OSBÜK’ün bütün OSB bölge 
müdürlüklerinden gaz tedarikiyle alaka-
l� konuda önemli bir avantaj da sa�laya-
ca��na inan�yorum’’ �eklinde konu�tu.
Türkiye’nin büyüme aç�s�ndan 2010 y�-
l�n�, net olmamakla birlikte yüzde 7,5-
8’lerle kapataca��n� kaydeden Y�ld�z, 
enerjide de en az yüzde 10’luk bir bü-
yümenin söz konusu olaca��n� bildirdi.
Y�ld�z, büyüme rakamlar�na bak�ld�-
��nda Türkiye’nin yerli kaynaklar�yla 
daha fazla büyümek zorunda oldu�u-
nun alt�n� çizerek, ‘’Yenilenebilir kay-
naklardan öncelikle su, rüzgar, güne�, 
biyokütle, yerli kaynaklar�m�zdan kö-
mür olmak üzere bütün kaynaklar�m�-
z� harekete geçirmemiz laz�m’’ dedi.
EPDK Ba�kan� Hasan Kökta� ise yapt��� 
konu�mada, kurum olarak OSB’ler için 
çözüm merkezi olmaya önem verdikle-
rini belirterek, Türkiye’de 148’i i�let-
mede olan 263 adet OSB bulundu�unu 
belirterek, tüm OSB’lerin 2010 y�l�n�n 9 
ay�nda 15 milyar kilovat saatin üzerinde 
elektrik, 4,5 milyar metreküpün üzerinde 
ise do�algaz tüketimi oldu�unu söyledi.
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Türkiye’de faaliyet gösteren 
birçok önemli markaya, 
stratejik PR, marketing PR, 

marka yönetimi, etkinlik planlamas� 
ve yönetimi, medya ili�kileri ve kriz 
yönetimi gibi entegre pazarlama 
ileti�imi hizmetleri sunan F&C 
�leti�im Dan��manl���, GSR 
Enerji’ye dan��manl�k hizmeti 
sunmaya ba�lad�.
 Türkiye’de yüzde yüz yerli 

ve lisansa sahip WAW markal� 
türbinlerin imalat�n� yapan Sina 
Enerji’yi sat�n alarak yenilenebilir 
enerji sektörüne 2010 y�l�nda h�zl� 
bir giri� yapan Ankara merkezli GSR 
Enerji, ba�ta 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 bas�nc� bir yöne uygulan�yor 
ve tekrar ba�lamak için ilk harekete 
ihtiyaç duymuyor. GSR Enerji 
Ankara Ostim’deki fabrikas�nda 
akademisyen ve uzman bir kadro ile 
AR-GE yaparak yüzde 90 verimle 
çal��an türbinler imal ediyor

Akbank’�n Türkiye ekonomisine 
yeni kaynak aktarma çerçevesinde, 
Avrupa Yat�r�m Bankas� ve Avrupa 

Yat�r�m Fonu taraf�ndan olu�turulan 
“Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolayl�klar� 
Program�”na kat�larak 50 milyon Euro 
tutar�nda kredi kayna�� sa�lad�. 
 Akbank’tan yap�lan aç�klamaya göre, 
Avrupa Yat�r�m Bankas� (AYB) ve Avrupa 
Yat�r�m Fonu (AYF), program çerçevesinde 
Akbank, Denizbank, Halkbank, Vak�fbank, 
Yap� Kredi ve Kredi Garanti Fonu ile 
toplam 280 milyon Euro tutar�nda kredi 
ve garanti anla�malar� imzalad�. Anla�ma 
kapsam�nda, 280 milyon Euro’luk imkan�n 
250 milyon Euro’su kredi olarak AYB, 30 
milyonu Euro’su ise garanti olarak AYF 
taraf�ndan sa�land�. Söz konusu kaynak, 
Türkiye’deki 10 banka aras�ndan seçilen 
ve aralar�nda Akbank’�n da bulundu�u 5 
bankan�n i�birli�i ile 43 ilde KOB�’ler ve 
mikro i�letmelerin kullan�m� için tahsis 
edildi. KOB�’lere kulland�r�lacak toplam 
kredi tutar�n�n, kat�l�mc�  bankalar�n da 
deste�iyle 500 milyon Euro’ya kadar 
ula�mas� bekleniyor. Kredi olana��ndan, 
Türkiye’deki KOB�’lerin yüzde 25’inin 
faaliyet gösterdi�i ancak KOB� kredilerinin 
yüzde 10’undan yararlanabilen Kastamonu, 
Samsun, Kars ve Van gibi, Türkiye’nin 
geli�mekte olan 43 ilindeki KOB�’ler özel 
ko�ullarda yararlanabilecek.

F&C, OST	ML	 GSR Enerjiyi tan�tacak

Anadolu’ya 
50 milyon euro’luk 
özel KOB� kredisi

F&C 	leti�im’in hizmet sundu�u � rmalar aras�na, enerji sektöründe yerli ve patentli enerji türbinleri üreten GSR Enerji de kat�ld�.
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OST�M’de üretti�i enerji sistem-
leri ve kompozit malzemeleri ih-
raç eden Mehmet Gül, “Eskiden 

Türkiye Avrupa’dan malzeme al�rd�. 
�imdi ise Avrupa Türkiye’den malzeme 
al�yor” dedi. �irketlerinin 1982 y�l�nda 
80 metrekarelik bir alanda ba�lang�ç 
yapt���n�, ancak �u an 2 bin 500 metreka-
relik alan�n bile kendilerine yetmedi�ini 
belirten Mehmet Gül, 5 bin metrekarelik 
bir alanda büyük bir fabrika kuracakla-
r�n� belirtti.

 Ayakta kalmak Firmalar�n�n paslan-
maz çelik, kompozit,yenilenebilir enerji 
olmak üzere 3 ana ba�l�kta üretim yap-
t�klar�n� ifade eden Mehmet Gül, �un-
lar� söyledi: “Türkiye’de bu i�i yapan 
üç veya dört � rmadan biriyiz. Güne� 
enerjisinden yararlanan ve elektrik üre-
ten aletler üretiyoruz. Dünya’n�n bir çok 

ülkesi olmakla beraber, a��rl�kla Avru-
pa ve Amerika’ya malzeme sat�yoruz.
 Türkiye’nin Çin’iyiz Türkiye’de 
ayakta kalmak istiyorsan�z, yenilikle-
ri takip etmek zorundas�n�z. Gelece�in 
ürünlerini üretiyorsan�z çevreci olma-
l�, katma de�eri yüksek olmal�, dün-
ya ile rekabet edebilir olmal�d�r. 30 
y�ll�k bir � rmay�z ikinci ku�ak bir-
kaç y�ld�r görev ba��nda. Biz insan-
lar�n ya�am kalitesi için üretiyoruz.”
Y�lda 30 bin metrekare platform �zga-
ras� ürettiklerini söyleyen Mehmet Gül, 
hede� erinin 50 bin metrekare oldu�unu 
belirterek, “Bu ölçek Ankara’ya göre 
fazla gelebilir. Ancak Çin’de üretilen 
platform �zgaras� miktar� 500 bin met-
rekare. Çin’de ki üretime k�yasla 10’da 
1’i say�lmaz. Neden Çin gibi olmayal�m. 
Bizim � rmam�z �u an Çin ile yar���yor. 
çünkü biz de Türkiye’nin Çin’iyiz” dedi.
 Yenilenebilir enerji �art GÜ-
NE� enerjisinden elektrik üretimi, 
park-bahçe-sokak ayd�nlatma sis-
temleri, su üstü ikaz ve ayd�nlatma 
sistemlerinin üretimini de yapan Meh-
met Gül, sözlerini �ayla sürdürdü:
 “Türkiye dahil Kyoto Protokolü’ne 
kat�lan ülkeler, 2020 y�l�na kadar ülke-
sindeki enerjinin yüzde 20’sini yenile-
nebilir enerjiden sa�lamak zorundad�r. 
Biz de bunlar� bildi�imiz için ülkemize 
yararl� olup bu sektörde üretim yap-

maya çal���yoruz. 2006 y�l�ndan beri 
AR-GE çal��malar� üzerinde yo�un-
la�t�k. 2008 y�l� içerisinde, Avrupa 
Birli�i 7.Çerçeve Program� Kobiler 

Ara�t�rmas�-NEVAWIND Projesinde 
(New Vertical Axis Wind Turbine for 
Electrical Generation) yer alan tek Türk 
Firma oldu�umuzu da belirtmek isterim.”
 Fabrika karaca��z 2 bin 500 metreka-
relik alan�n bile kendilerine yetmedi�ini 
belirten Mehmet Gül, 5 bin metrekarelik 
bir alanda büyük bir fabrika kuracaklar�-
n� belirtti. (Hürriyet Ankara)

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar� 
Konfederasyonu (TESK) Genel 
Ba�kan� Bendevi Palandöken, 

büyük ma�azalar ço�al�rken, rekabetin 
azald���n� vurgulad�. Böyle devem etmesi 
halinde AVM’lerin tek ba��na piyasan�n 
aktörü olaca��n� belirten Palandöken, 
Perakende Yasas�’n�n acilen ç�kar�lmas� 
gerekti�ini kaydetti.
 TESK Genel Ba�kan� Bendevi 
Palandöken, yapt��� aç�klamada 
perakende piyasas�n�n kurallar�n�n hala 
konulmamas�n�n zarar�n� esnaf�n ve 
vatanda��n çekti�ini belirtti. Kurals�zl���n 
esnaf ve sanatkar� bitirme noktas�na 
getirdi�ini dile getiren Palandöken, 
perakende piyasas�nda rekabet 
kalmad���n�n alt�n� çizdi. Hallerden 3 
TL’ye ç�kan domatesin hipermarketlerde 
10 TL’ye sat�ld���n� vurgulayan 
Palandöken, bu durumdan esnaf�n da, 
vatanda��n da zarar gördü�ünü kaydetti.

Küçük i�letmeler istihdam�n ve 
rekabetin vazgeçilmez unsuru

 Küçük i�letmelerin hem istihdam�n 
hem de piyasa da rekabetin sa�lanmas�n�n 
vazgeçilmez unsurlar� oldu�unu 
vurgulayan Palandöken, “Liberal 
ekonomilerde serbest rekabetin i�lemesi 
küçük esnaf ve i�letmelerle sa�lanabilir.
 Fiyatlar�n k�yaslanmas� için çe�itlili�in 
korunmas� gerekir. Domateste de, 
et � yatlar�n�n artmas�nda da büyük 
i�letmelerin vebali vard�r. Küçük 

i�letmeler 1-2 hayvan�n� piyasaya 
sürerken büyük � rmalar piyasay� kontrol 
ederek, � yatlar�n t�rman��a geçmesine 
neden oluyor. Tek ba��na piyasan�n aktörü 
olmak istiyorlar” dedi. 

“Kural konulmas�ndan 
rahats�zlar”

 Perakende Yasa Tasar�s�’n�n bir an 
evvel ç�kmas�n� beklediklerini belirten 
Palandöken, yurtd���nda kurallar� 
konmu� piyasalardan ç�k�p Türkiye’ye 
rant sa�lamak için gelenlerin �imdi 
–‘siz neden kural koyuyorsunuz?’ diye 
lobi yapt�klar�n� ifade etti. “�stihdam 
yarat�yoruz diyorlar ama esnaf�n 
dükkan�n� kapatmas�yla i�sizli�in 

artmas�n� sa�l�yorlar” diyen Palandöken, 
i�sizli�in önlenmesini de�il, küçük 
sermayeyi yanlar�nda i�çi yapmak 
istediklerini ileri sürdü. Perekande 
Yasas� ç�kmaz ise haks�z rekabetin önüne 
geçilemeyece�ine de�inen Palandöken, 
2 milyonu a�k�n esnaf�n, yan�nda 
çal��anlar�yla birlikte 5 milyon ki�inin 
ekme�iyle oynand���n� ifade etti. 

“Kurals�zl�k esnaf�n�n sosyo-
ekonomik yap�s�n� bozuyor”

 Kurals�zl���n esnaf ve sanatkar�n 
sosyo-ekonomik yap�s�n� bozdu�unu 
kaydeden Bendevi Palandöken 
aç�klamalar�nda �u noktalara dikkat 
çekti:

“Kurallar� olmayan bir perakende 
piyasas� olmaz. Büyük sermayenin h�zla 
perakende piyasas�nda yer almas� ile esnaf 
ve sanatkar aleyhine bozulan dengenin, 
ülkemizin sosyo-ekonomik yap�s�nda da 
s�k�nt�lar yaratt��� için piyasan�n kurallar� 
konsun istiyoruz. Rekabete dayanamayan 
esnaf i� yerini kapatt���nda bunun 
yans�mas� devletimize olacakt�r. Esnaf�n 
katma de�er yarat�p vergi verirken, i� 
ve a� bekleyenler kervan�na kat�lmas�, 
sosyal güvenlik �emsiyesinden ç�karak, 
sa�l�k harcamalar�n� devletten beklemesi 
mi daha iyi? “

“Yasa bir an evvel ç�kmal�”

 2009 y�l�nda aç�lan 24 yeni AVM ile 
41 ildeki toplam say�n�n 238’e, toplam 
metrekarenin de 5.7 milyona ula�t���n� 
ifade eden Palandöken aç�klamalar�n� 
�öyle sürdürdü:
 “Organize Perakende Sektörü kurals�z 
bir �ekilde büyüyüp geli�mektedir. 2010 
y�l� A�ustos ay�nda AVM say�s� 250’ye 
ula��rken, 2011 y�l�nda da 313’e ç�kmas� 
beklenmektedir. Ankara’da 1000 ki�iye 
dü�en metrekare, Avrupa ülkelerini 
sollad�. Ayr�ca, 2 bin 340 süper market, 
5 bin 235 yerel marketler zincirinin yan� 
s�ra, bilhassa ‘Private Label’ ürünleri 
pazarlayan 3 bin 200 adet indirim 
market zincirleri ile de mahallelerimiz 
ku�at�ld�.”

“Perakende yasas� acilen ç�kar�lmal�”

�imdi Avrupa’ya biz malzeme veriyoruz
Avrupa’ya enerji sistemleri alan�nda 
ihracata ba�layan � rman�n sahibi Mehmet 
Gül, 5 bin metrekarelik bir alanda büyük bir 
fabrika haz�rl��� içinde olduklar�n� söyledi. 

ATO Ba�ka Sinan 
Aygün, Anka-
ra’n�n Ulus sem-

tinde, 60 metrekare �art�na 
ve uluslararas� standartlara 
uymayan iki ayar evi oldu-
�unu, uluslararas� standart-
larda çal��an tek ayar evinin 
ise �stanbul’da Darphane 
ve Damga Matbaas� Genel 
Müdürlü�ü bünyesinde 
bulundu�unu belirterek, 
“ATO olarak Ankara’n�n 
bu eksikli�ini giderece�iz” 
dedi. 

Ankara’n�n ayar�n� 
�stanbul yap�yor 
Adliye ve Emniyet gibi 
resmi kurumlar uluslararas� 
standartlarda tetkik isteme-
di�i için, bu kurumlar�n 

talep etti�i ekspertiz ra-
porlar�n�n Ulus’taki ulus-
lararas� standartlara uygun 
olmayan iki ayar evinde 
haz�rland���n� ifade eden 
Aygün, �unlar� kaydetti: 

“Ancak çok özel durum-
larda, örne�in tereddü-
de dü�ülen ya da çok 
hassas rapor  gerektiren 
durumlarda, numuneler 
�stanbul’daki Darphane 
ve Damga Matbaas�

 Genel Müdürlü�ü’ne 
gönderiliyor. Çünkü 
Anka-ra’da gerçekle�ti-
rilen bir analize  yönelik 
itirazlar Darphane’ye ya-
p�l�yor. Bu nedenle çok 
hassas analiz gerektiren 
numuneler itiraza mahal 
vermemek için do�rudan 

�stanbul’a gönderiliyor. 
Sadece �stanbul’daki 
Darphane uluslararas� 
standartlarda ve s�f�r tole-
ransla çal���yor.” 

 Mevcut uygulama-
ya göre, � rmalar�n, ithal 
ettikleri k�ymetli maden 
ve ta�lar�n analizini ken-
di kurduklar�, standartlar 
uymayan ayar evlerinde 
yapt�klar�n� ve ekspertiz 
raporlar�n� da kendilerinin 
yazd���n� belirten Aygün, 
“Bu uygulama etik de�il. 
Raporlar�n sa�l�ks�z ol-
du�u iddialar� var. Çünkü 
bu � rmalar� denetleyen bir 
merci bulunmuyor” dedi.

Ankara Ticaret Odas� (ATO), k�ymetli maden ve ta� analizi 
yapacak, uluslararas� standartlara sahip tespiti yap�lacak.

ATO “Ayar Evi” kuracak
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TUSKON:Türkiye s�cak para cenneti oldu

OSB’de g�da i�yeri denetimi

Türkiye ��adamlar� ve Sa-
nayiciler Konfederasyo-
nu (TUSKON) Ba�kan� 

R�zanur adeta bir s�cak para 
cenneti oldu�unu söyledi.

 TUSKON’dan yap�lan aç�k-
lamaya göre Meral, Business 
Network Derne�i taraf�ndan 
Londra’da düzenlenen “En Ba-
�ar�l� Türkler” ödül töreninde 
konu�tu. Meral, ABD’li yetkili-
lerin Türkiye’de Bankalar Birli-
�i üyelerine ‘�ran’a yap�lan para 
transferlerine arac�l�k etmeyin’ 
uyar�s�n�n i� dünyas�n� 
olumsuz etkiledi�i-
ni belirterek, “Türk 
�irketleri uluslararas� 
kurallara uyar. Daha 
fazla sertle�meden 
çözüm bulunmal�. 
E�er illa uygula-
nacaksa tüketim 
ve sarf malzeme-
lerinde ambargo 
uygulanmamal�. 
Bu savunma 
sanayi gibi kri-
tik endüstrilerle 
s�n�rl� olmal�. Orada 
kay�ts�z bir ticaret de var-
sa önüne geçilemez” dedi.

40 bin yeni ihracatç� 
yeti�meli

 Uluslararas� piyasalardaki 

geli�melere de de�inen TUS-
KON Ba�kan� Meral, son dö-
nemde Türkiye’ye giri� yapan 
s�cak paraya kar�� da biran 
önce önlem al�nmas�n� istedi. 
Bu giri�lerin TL’nin h�zla de-
�er kazanmas�na neden oldu�u-
nu hat�rlatarak, “S�cak paran�n 
k�smen kontrol edilmesi laz�m. 
Brezilya yüzde 6 vergi koydu. 
Türkiye, s�cak para için kazanç 
cenneti oldu. Reel faiz negatifte 
olsa para gelmeye devam ede-
cek” dedi. Merkez Bankas�’n�n 

faizleri daha 
da dü�ürmesi 
gerekti�ini sa-
vunan Meral, 
s�cak paran�n 
Türkiye’nin 
ihtiyac�ndan 
fazla geldi-
�ini belirt-
ti. Meral, 
“Dünyada 
likidite gi-
decek yer 

ar�yor. En 
çok bakt�klar� yer 

Türkiye. Bu �artlar alt�n-
da vergi koymaktan daha do-

�al bir re� eksimiz olamaz. Bize 
fon gelmeye devam edecek. Bu 
TL’nin de a��r� güçlenmesinin 
önüne geçecek. Cari aç�kta güç-
lü TL’nin kayma sebebi oldu-

�una inan�yoruz” diye konu�tu. 
Türk ihracatç�lar�n�n gelenek-
sel pazarlar�n yan�  s�ra yeni 
pazarlara yönelmesi ça�r�s�nda 
bulunan Ba�kan Meral, “40 bin 
yeni ihracatç� daha yeti�meli ki 
500 milyar dolar ihracat hede� -
ne ula�al�m” ifadesini kulland�. 
Konu�mas�n�n ard�ndan Meral, 
Business Network Derne�i ta-
raf�ndan Londra’da düzenlenen 
‘’En Ba�ar�l� Türkler’’ ödül 
töreninde, ödül almaya hak ka-
zanan baz� ki�ilere de ödüllerini 
verdi.

En ba�ar�l� Türkler 
ödüllerini ald�

En iyi Türk yat�r�mc�: Türk Hava 
Yollar�
Türkiye ile i� yapan en iyi �ngiliz 
yat�r�mc�: Vodafone
En ba�ar�l� i�kad�n�: �adiye Arslan
En ba�ar�l� profesyonel idareci: 
Aisha �zzet
Küresel olarak en ba�ar�l� Türk: 
Hüseyin Özer
En ba�ar�l� ö�renci: Jeyda �brahim
En ba�ar�l� i�adam�: Hakk� Tatar
En ba�ar�l� �irket: Anatolian Sky 
Holidays 
En ba�ar�l� akademisyen: Vedat 
Can Yeginsu
En ba�ar�l� doktor: Ali R�za Sever
Jüri özel ödülü: Can Ye�insu.

OST�M ORGAN�ZE 
SANAY� Bölgesi’nde 
bulunan g�da imalat-

ç�lar� ve depolar� ile lokanta ve 
benzeri i�yerleri g�da mühen-
disi gözetiminde denetleniyor. 
Yap�lan denetimlere Ostim 
OSB Müdürü Adem Ar�c� ile 

Kü�at Müdürü, Mü�teri �li�ki-
leri Koordinatörü de kat�l�yor. 
Yap�lan denetimlerde uygun-
suzluk tespit edilmesi halinde 
söz konusu i�yerlerine çe�itli 
para cezalar� ve kapatmaya 
kadar varan cezai i�lemler uy-
gulan�yor. Yetkililer yap�lan 

denetimin toplum sa�l��� aç�-
s�ndan önemli oldu�unu, bu 
konuda belli periyotlarla de-
netimlere devam edeceklerini 
söylediler. Denetimlerde i�-
yerlerinin temizlik kurallar�na 
azami uyduklar� belirlendi.

Her y�l uluslar aras� 
zeminde düzenlenen 
Avrupa Kalite 

Kongresi’ne Mü�teri �ikayetleri 
Yönetimi ba�l���yla kat�ld�k. 

Kongre, 26-27 Ekim 
tarihlerinde �zmir Valisi’nin 
“güzel �zmir” olarak tan�mlad��� 
kentte gerçekle�tirildi.

Aç�l��, TSE Ba�kan� Tahir 
BÜYÜKHELVACIG�L ile 
Avrupa Kalite Te�kilat� Ba�kan� 
Victor SE�TCHEK’in  kalitenin 
kurulu�lar için hayatili�ini 
içeren konu�malar�yla 
yap�ld�. AKT Ba�kan�, “kalite, 
insanlar�n kabiliyetlerini 
�irketlerin yarar�na 
kullanmakt�r” diyerek, yapt���n� 
yaz-yazd���n� yap kurgusuna, 
“iyi �eyler yap�yorsan bunu 
yaz ve kuruma kazand�r” 
yorumunu da eklemi� oldu. 

Paralel oturumlarda biraz 
kurumum biraz da �ahs�m 
ad�na önem te�kil eden 
programlar� takip ettim.  �ç 
Tetkik ba�l�kl� oturumda 
ABD’den kat�lan Dennis 
ARTER tetkikin ne oldu�u/ne 
olmad��� detaylar�n� payla�t�. 
Ço�umuz tetkik (denetim) ile 
tefti� kelimelerini e�anlaml� 
kullan�r�z, oysa Sn. ARTER 
buna kar�� ç�k�yor. Ona göre 
tefti� geçmi�e dönük, tetkik 
(denetim) ise ileriye dönük 
bir bak��. Yani tetkikçiler hem 
geçmi�e bak�p tespitler yapacak 
hem de bu tespitlerin gelecekte 
ne yönde olmas� gerekti�i 
konusunda görü� belirtecek. 
Tetkikçiler belli nitelikleri olan 
insanlar aras�ndan seçilmeli, 
örne�in objektif ve önyarg�s�z 
olmal�lar. Tetkik s�ras�nda 
her zaman yaz�lan�n yap�l�yor 
olmas� do�ru de�il, veri gerekli 
mi yoksa çöp mü bunu da 
incelemek gerekiyor. Çöpse 
ç�kar�p atmak gerek ki vakit 
kayb� önlensin. ��in özü,tetkik 
tefti� olarak alg�lanmamal�. 
Çünkü tefti� edenler yani 
müfetti�ler, “�unlar �unlar 
var” derler, oysa tetkikçiler 
hastal��� söylerler. Birinde 
semptomlardan bahsedilirken 
di�eri direk te�histir.

�kinci ilginç edinim 6 sigma 
uygulamas�yd�, toplam kalite 
yönetiminin tam merkezinde 
olanlar, bunun neresi ilginç, 
çok uzun zamand�r uygulan�yor 
diyeceklerdir. Dünyada kalite 

yönetim sistemini uygulayan 
pek çok büyük i�letmenin 
son dönemde kulland��� bir 
yöntem. Özellikle üretim yapan 
i�letmelerde al�nmas� gereken 
önlemin KYT’ye iletilmeden, 
an�nda üretimhanede 
iyile�tirme yap�lmas�yla ilgili 
bir uygulama. ��letmelere kar 
sa�l�yor fakat uzun vadede 
kalite dü�ü�lerine neden 
olabiliyor.     Örn: Toyota’n�n 6 
sigma uygulamas� son iki y�lda 
ürettikleri araçlar�nda kalite 
dü�ü�üne neden olmu�.

Son olarak, Ostim 
Mü�teri �ikayetleri Yönetimi 
sunumu, kat�l�m say�s� ve 
kar��l�kl� diyalog yo�unlu�u 
aç�s�ndan oldukça verimliydi. 
Azerbaycan’da faaliyet 
gösteren havayolu �irketi, TOK� 
Mü�teri �li�kileri Departman� 
gibi çe�itli alanlardaki �ikayet 
yönetimi uygulay�c�lar�yla 
tan��ma f�rsat� bulduk. TSE 
ayn� oturuma ISO 10002 
sisteminin aktar�m�yla kat�ld�. 
TSE Antalya Personel ve 
Sistem Belgelendirme Bölge 
Müdürü Sn.Kaya Kars 
Ostim’de uygulanan �ikayet 
yönetimi sisteminin 10002 
belgelendirmesi için haz�r 
oldu�unu belirtti.

Yaz�m� kongrenin baz� sentez 
cümleleriyle bitirmek istiyorum:

“�nsanlar�n kabiliyetleri 
�irketlerin yarar�na kullan�lmal�”

“Ö�renmenin tek bir yolu 
yoktur.” Türk Atasözü.

“�çinde bulundu�unuz 
dünyadan anlam ç�kar�n ve 
lütfen yard�m edebiliyorsan�z 
geri çekilmeyin”

ÇOK OKUMALIÇOK OKUMALI

�ah ve Sultan, �skender 
PALA, Kap� Yay�nlar�

Çald�ran… Kahramanlar�n�, 
Yavuz Sultan Selim’i de 
�ah �smail’i de tarihin 
merdivenlerinde bir basamak 
a�a�� indiren bir basamak 
yukar� ç�kartan bir sava�. 
�ktidar h�rs�n�n içinde, a�k�n 
bir çökelti gibi dondurdu�u 
zaman. Tarih ileriye do�ru 
çözüldükçe a�ac�n kökleri de 
görülecektir. 

Arzu AKAY
arzu.akay@

ostim
.com

.tr

54. Avrupa Kalite 
Kongresinden Notlar
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Ostimli i�adamlar� TÜB�TAK’ta

Dünya Türk 
Edison’u konu�uyor

Ostim �� Geli�tirme Ve E�le�tir-
me Birimi ile küme gruplar�-
n�n günübirlik düzenledi�i gezi 

organizasyonu ile Yenilenebilir Enerji, 
Savunma, �� Makineleri Ve Medikal 
Sektörlerinde faaliyet gösteren sanayici 
ve i�adamlar� grubu TÜB�TAK Marmara 
Ara�t�rma Merkezi’deki (MAM) tekno-
loji merkezlerinde inceleme yapt�lar.
 Gebze ilçesindeki TÜB�TAK Ba�kan-

l���nda düzenlenen toplant�da kurum uz-
manlar�nca Çevre Enstitüsü, Enerji Ensti-
tüsü, Gen Mühendisli�i ve Biyoteknoloji 
Enstitüsü ile Malzeme Enstitüsü’nün ku-
rulu�u, yetenekleri proje ve çal��malar� 
hakk�nda sunumlar yap�ld�. TÜB�TAK 
Ba�kan Yard�mc�s� Dr. Mehmet Demirel, 
“Kurumumuz bünyesinde 7 enstitü bu-
lunuyor. TÜB�TAK bu enstitüler ile uy-
gulamal� ara�t�rmalar alan�nda dünyan�n 

önde gelen bilim ve teknoloji merkezleri 
içinde yer almak ülküsü ile; bilim ve tek-
nolojiyi kullanarak Türkiye’nin küresel 
rekabet gücünün geli�tirilmesine katk�da 
bulunmay� görev edinmi�tir” diye konu�-
tu. 
 Konu�ma ve enstitü tan�mlar�n�n ar-
d�ndan TÜB�TAK yöneticileri ve uzman-
lar�na yönelik olarak OST�M tan�t�m � l-
mi gösterildi. 

 OST�M ziyaret grubu daha sonra TÜ-
B�TAK yöneticilerinin gözetiminde ilgili 
enstitülerin laboratuarlar� gezerek, çal��-
malar, projeler ve elde edilen sonuçlara 
ili�kin bilgiler ald�lar. Ba�kan Yard�mc�s� 
Dr.Demirel, TÜB�TAK olarak gösterilen 
ilgiden memnun olduklar�n�, kendilerinin 
de bir heyetle Ostim’e gezi düzenleye-
ceklerini ve sektörleri yerinde incelemek 
istediklerini ifade etti. 

General Electric(GE) � rmas�n�n 
ABD’nin New York eyaletinde 
bulunan küresel ara�t�rma mer-

kezinde uzman mühendis olarak çal��an 
Bolu’lu Türk Bilim adam� Doç. Dr. Meh-
met Ar�k’�n jet motorlar�ndaki so�utma 
sistemlerinden esinlenerek gerçekle�tir-
di�i ayd�nlatmada gelece�in teknoloji-
si olarak nitelendirilen 
yeni nesil LED ampül, 
Edison’�n ampülü bulu-
�unu aç�klad��� günün 
131’nci y�ldönümünde 
bas�na tan�t�ld�.
 GE � rmas�n�n 21’nci 
yüzy�l�n Edison’� ola-
rak isimlendiridi�i Türk 
bilim adam� yapt��� 
aç�klamada, kendisine 
dünyan�n her taraf�ndan 
kutlamalar geldi�ini belirterek, “Ayn� im-
kanlar bana kendi ülkemde de verilse bu 
bulu�u Türkiye’de gerçekle�tirebilirdim” 
dedi. Ar�k’�n jet motorlar�nda uygulanan 
so�utma prensiplerinden yola ç�karak 
gerçekle�tirdi�i bulu� LED ampüllerde 
uygulanmas�n�n ard�ndan yak�nda ba�ta 
IPhone’lar olmak üzere �s�nma problem-
lerinin ya�and��� cep telefonlar�, laptop 
gibi bir çok teknolojik üründe de kullan�-
labilecek.

Ayd�nlatmada bir devrim 
gerçekle�ti

 Ayd�nlatmada bir devrim olarak ni-
telendirilen bulu�unu ANKA’ya anlatan 
Ar�k,  “Ayd�nlatma teknolojisinde LED 
ampüller ilk olarak 1960 y�l�nda General 
Electric � rmas� taraf�ndan bulundu an-

cak o dönemde üretilen LED ampüllerin 
verimlili�i oldukça dü�üktü. 1997 y�l�n-
da ise çok daha parlak ���k veren LED 
Ampül teknolojisi ortaya ç�kt� ancak bu 
ampüller ebatlar�n�n çok büyük olu�u 
ayn� zamanda çok çabuk �s�nmas�ndan 
dolay� ve tüketti�i elektirik nedeniyle 
tüketiciye verimli gelmedi. Bizim jet 

motorlar�ndaki so�utma 
sisteminden yola ç�karak 
gerçekle�tirdi�imiz bulu� 
ile bu �s�nma problemini 
tamamen çözdük ve LED 
ampülleri çok daha tasar-
ru� u bir hale getirdik. Jet 
motorlar�ndaki so�utma 
sistemi teknolojisinin 
prensiplerini LED am-
püllere uygulad�k. 2012 
y�l�ndan itibaren yayg�n 

olarak dünya pazar�na ç�kacak bu yeni 
teknoloji LED ampüller çok ha� f ve bü-
yük enerji tasarrufu sa�l�yor. Yeni LED 
ampüller  tüketiciye sunulmas�n�n ard�n-
dan ayd�nlatmada çok büyük bir devrim 
gerçekle�tirecektir” dedi.

Ayn� imkanlar verilse bulu�umu 
Türkiye’de gerçekle�tirebilirdim

 Ar�k, General Electric New York’ta 
bulunan küresel ara�t�rma merkezinde 
ekibinde bulunan on bilim adam� ile bir-
likte çal��t�klar�n� belirterek, “Ba�ar�ya 
ula�mak için en önemli �ey sab�r. Bilimsel 
çal��malarda sonuca ula�mak için çal��-
mak gerekiyor. Burada sa�lanan imkan-
lar bana Türkiye’de de verilse ayn� ba�ar� 
çizgisini yakalay�p bulu�umu Türkiye’de 
gerçekle�tirebilirdim” diye konu�tu.

�nsano�lunun sorunlar�na çözüm 
olabilecek her türlü örnek tabiatta 
mevcuttur. Sorunlar�m�za çözüm 

bulabilmek için tabiat� çok iyi incelemeli 
ve tan�mal�y�z. Kar�ncalar birbirine tutu-
narak köprü kurarlar. Bu köprüden i�çi 
kar�ncalar yiyecek ta��rlar. Yunus bal�klar� 
avlar�n� çember içine al�rlar. Çemberden 
ç�kan yunus karn�n� doyurur ve tekrar 
çemberlerdeki nöbetini devral�r. Bütün 
sürü doyduktan sonra çemberi da��t�rlar. 
Ku�lar toplu uçarlar. Mevsim de�i�iklikle-
rinde göçmen ku�lar�n gökyüzündeki göç 
hareketlerini izlemek çok güzel bir duygu-
dur. Atlar, yabani hayvanlara kar�� küçük 
taylar� ortalar�na al�p, arkalar�n� yabani 
hayvanlara dönerler. Sald�r� an�nda çifte 
atarak kendilerini ve taylar�n� korurlar.Bu 
örnekleri istedi�imiz kadar ço�altabiliriz.
Görüldü�ü gibi Do�ada inan�lmaz bir 
dayan��ma ve i�birli�i mevcuttur.

Biz hayvanlar�n bu toplu davran��lar�na 
sürü içgüdüsü diyoruz. Sürü içgüdüsü 
güçlü olan canl�lar soylar�n� tarih boyu 
sürdürebilmi�lerdir. Sürü içgüdüsü zay�f 
olan ve do�ada tek ba��na hareket eden 
hayvanlar ise yok olmaya mahkum 
olmu�lard�r.

Tanr� insano�lunun ihtiyaç duydu�u 
her türlü çareyi tabiata bah�etmi�tir. 
Bunu gören ve anlayanlar dertlerine çare 
bulurlar, göremeyen ve anlamayanlar 
da dertleriyle ba� ba�a kal�rlar.Bireysel 
hareket etmenin iyi yada kötü sonucuna 
katlanmakta bireysel olmaktad�r. 

Birlikten kuvvet do�ar. Bir ki�iye 
ra�men iki ki�i bir aradaysa bu bir ekiptir. 
“Örgütlenmi� on ki�ilik bir az�nl�k, örgüt-
lenmemi� binlerce ki�iye yön verebilir”. 
Tarih bunun örnekleri ile doludur. Tarihi 
galipler yazar. Ma�luplar�n tarih yazd��� 
hiç görülmemi�tir.

Kültür sosyolojisi bir bilim dal�d�r. 
Toplumdaki her sosyal grubun bir 
kültürü vard�r. Meslek odakl� sivil toplum 
kurulu�lar� da bir toplum kesimidir. Ayn� 
mesle�in ekme�ini yiyen insanlar bir 
araya gelerek enerjilerini birle�tirirler ve 
bir güç olu�tururlar. Önemli olan bu gü-

cün yasal zeminde hukuk kurallar� içinde 
kullan�lmas�d�r.

Sivil Toplum kurulu�lar�n�n ba�ar�s�, 
toplu hareket etme ve karar sürecine ka-
t�lma yetene�ine ba�l�d�r. Toplu hareket 
edemeyen, karar üretemeyen ve üretilen 
kararlara uymayan sivil toplum kurulu�-
lar�n�n ba�ar�l� olmas� mümkün görülme-
mektedir.

Hukukun üstünlü�ünü �iar edinmi� 
ça�da� toplumlarda, hukuk yolu ile hak 
arama kültürü, meslek odakl� sivil toplum 
kurulu�lar�n�n en büyük gücüdür. Bu 
gücü kullan�rken hukuk y�prat�lmamal�d�r. 
Unutulmamal�d�r ki hukuk bir gün gelir 
ona kar�� olanlar için dahi gerekli olabilir.
Hukuk sistemi,do�ru ve hakl� yerde 
durmay� zorunlu görür.Do�ru noktada 
durup sab�rla beklemeyenlerin durumu 
h�zl� akan trafikte sürekli kar��dan kar��ya 
geçmeye benzer.Mutlaka bir an gelir 
araçlar�n çarpmas�na maruz kalabilir.

�nsanlar bir derede akan su gibidirler.
Normal �artlarda derede akan suyun 
önemli bir gücü yoktur.Ancak önüne bir 
bent in�a edildi�inde bu bendin arkas�nda 
biriken suyun müthi� bir gücü vard�r.Bu 
güç elektrik enerjisine dönü�tü�ünde fab-
rikalar� çal��t�r�r,�ehirleri ayd�nlat�r.Derede 
masum akan su gibi toplum içinde tek 
tek dola�an insanlar�n da önemli bir gücü 
oldu�u söylenemez.�ayet insanlarda bir 
bendin arkas�nda toplanan su gibi bir 
liderin arkas�nda toplan�rlarsa olu�tura-
caklar� toplam güç birçok �eyi de�i�tirme-
ye yeterlidir.Bunun örneklerini pratikte 
görmemiz her zaman mümkündür.

Do�ru yerde ,do�ru zamanda ve do�ru 
bir amaç için kullan�lmayan güç faydal� 
bir güç de�ildir.Yeri zaman� ve amac� çok 
iyi tespit etmek önemlidir.Bu da tabi lide-
rin görevidir.Bu sebeple lider do�ay� iyi 
incelemeli ve tan�mal�d�r.�htiyaç duyulan 
çözümler do�ada sakl�d�r. Marifet o çö-
zümleri bulup,toplum yarar�na kullanabil-
mektir.��te Lider budur. 

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@
gm

ail.com

Dayan��ma - i�birli�i 
sivil toplum ve liderlik 
üzerine
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odas� 
(BTSO) taraf�ndan düzenle-
nen ‘Ekonomiye De�er Ka-

tanlar 2010’ ödül törenine kat�lan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i 
(TOBB) Ba�kan� Rifat Hisarc�kl�-
o�lu, “Türkiye bir Seçim sarmal�na 
girmi�tir. Bu devrede yap�salreformu 
yapabilmek de zordur. Çünkü yap�sal 
reformlar ac�d�r, memnuniyetini 2-3 
sene sonra görürsün. Onun için de si-
yasetin bu i�ten, yap�sal reformlardan 
uzak durmas�n�n ana nedeni budur. 
Ama buradan sanayiciler, tüccarlar 
olarak siyasileri morallendirmemiz, 
cesaretlendirmemiz gerekir” dedi. 

TOBB Ba�kan� M. Rifat Hisarc�kl�-
o�lu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odas� 
(BTSO)ztaraf�ndan düzenlenen ‘Eko-
nomiye De�er Katanlar 2010’ ödül tö-
reninde yapt��� konu�mada, kad�n ve 
genç giri�imcilere sahip ç�k�lmas�, ön-
lerinin aç�lmas� konusunda herkesin 
üzerine dü�eni özenle yapmas� gerek-
ti�ini söyledi. Bu çerçevede, anne ba-
balar�n k�z ve erkek çocuklar� aras�nda 
ayr�m yapmamas� gerekti�ini, toplu-
mun yar�s�n�n yok say�lamayaca��n� 
vurgulayan Hisarc�kl�o�lu, ‘Haks�zl�k 
ve adaletsizlik üzerine kurulan her tür-
lü düzen y�k�lmaya mahkumdur. Bunu 
akl�n�zdan ç�karmay�n’ dedi.

Çankaya Üniversitesinde ‘Gi-
ri�imcilik, Aile ��letmeleri ve 
�novasyon’ Konulu Konferans  

düzenlendi. 
 Çankaya Üniversitesi  Mütevelli 
Heyet Ba�kan� S�tk� Alp Rektörü üni-
versitenin konferans salonundaki etkin-
li�in aç�l���nda yapt��� konu�mada, aile 
tutumlar�n�n giri�imciler için bir �ans 
unsuru oldu�unu, onlar�n desteklerinin 
önem ta��d���n� vurgulad�. E�itim sektö-
ründe verdi�i giri�imcilik mücadelesini 
ve azmini vurgulayan Alp, yapabildi-
�iniz i�i seçin ve seçti�iniz i�te kararl� 
olun mesaj� verdi.
Rektör Ziya  B. Güvenç de Türkiye’deki 
KOB�’lerin yüzde 98’inin aile i�letme-
leri oldu�unu ve bunlar�n Türkiye’deki 
istihdam�n yüzde 95’ini kar��lad���n� 
belirtti. Aile i�letmecilerinin Türkiye 
ekonomisi aç�s�ndan önemli oldu�unu 
vurgulayan Güvenç, bu i�letmelerin çe-
�itli nedenlerle risk alt�nda bulundu�u-
nu söyledi.üvenç, bu risklerin ba��nda 
aile içi sorunlar�n geldi�ini, bunun da 
i�letmelerin devaml�l���n� sa�lamas�n� 
olumsuz etkiledi�ini anlatt�.
 Türkiye’de giri�imcili�e katk�da bu-

lunmak ve yeni giri�imcilerin ortaya 
ç�kar�lmas� konusunda üniversite olarak 
yapt�klar� çal��malara de�inen Güvenç, 
bu çerçevede son üç y�lda üniversite ö�-
rencilerinden 90’�n�n KOSGEB deste-
�iyle giri�imcilik e�itimi ald���n� ve bu 
ö�rencilerin kuracaklar� i�letmeler için 
KOSGEB’e ba�vurma hakk� kazand���-
n� kaydetti.
 Konferansta, ‘Giri�imcilik’, ‘Küçük 
��letmeler’, ‘Uluslararas� Giri�imcilik’, 
‘Aile ��letmecili�i’ gibi konular ele 
al�nd�.  11 ülkeden bilimsel makalelerin 
sunuldu�u akademik oturumlar gerçek-
le�tirilirken, 
 ‘Giri�imcilikte Ba�ar� �çin Sürdürü-
lebilirlik’ konulu bir de panel yap�ld�.
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“Reformlar yap�lamazsa 
rakiplerimiz bizi geçecek”

Çankaya Üniversitesinde 
‘Giri�imcilik’ Konferans�
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Bat�k kredi miktar� son 5 y�lda yak-
la��k üç kat artarak 7 milyar 807 
milyon TL’den 21 milyar TL’ye ç�-

karken, bankalar�n alacaklar�na kar��l�k icra 
yoluyla el koyduklar� gayrimenkul say�s�n-
da da patlama ya�an�yor. 
 Ankara Ticaret Odas�’n�n (ATO) yapt��� 
“Emlakç�bank” ara�t�rmas�na göre, Banka-
lar�n, el koyduklar� ipotekli gayrimenkul-
leri, t�pk� emlakç�lar gibi detayl� bilgiler 
içeren foto�ra� � ilanlar yoluyla internet 
üzerinden mü�teri ar�yor. Elinde en çok 
gayrimenkul bulunan Halkbank, Vak�fbank 
ve �� Bankas�’n�n sat��taki gayrimenkulleri-
nin de�eri 865 milyon TL’yi geçti.
 Ankara Ticaret Odas�’n�n yapt��� “Em-
lakç�bank” ara�t�rmas�nda, bankalar�n, el 
koyduklar� ipotekli gayrimenkullere, t�p-
k� emlakç�lar gibi detayl� bilgiler içeren 
foto�ra� � ilanlar yoluyla internet üze-
rinden mü�teri arad���na dikkat çekildi. 
Aç�klamada, baz� bankalar�n internet site-
lerinde sat�l�k gayrimenkulün çok say�da 

foto�raf�, uydu görüntüsü, aç�k adresi ve 
yol tari� , son imar durumu, varsa teknik 
ya da hukuki kusurlar� gibi ayr�nt�lara yer 
verildi�i belirtilerek, “K�sa sürede al�c� 
bulmak için gayrimenkullerin � yatlar� 
piyasa rayicinin alt�nda tutuluyor. Al�c� 
isterse, sat�n almaya talip oldu�u gay-
rimenkulü, en yak�n banka �ubesindeki 
görevlinin yard�m�yla görmeye de gidebi-
liyor” denildi. 

Bankadan sat�l�k un de�irmeni

 Bankalar�n elinde konut, villa, dükkan, 
bina, fabrika, arsa, tarla gibi gayrimenkul-
lerin yan� s�ra un de�irmeni, dü�ün salonu, 
f�nd�k k�rma fabrikas�, al��veri� merkezi, 
bal�k lokantas�, süpermarket, çiftlik, otel, 
pansiyon, dershane, benzin istasyonu, ba�, 
kestane bahçesi, incir bahçesi, kavakl�k, 
samanl�k, otlak ve f�r�n gibi gayrimenkul-
lerin de bulundu�u belirtilen ara�t�rmada, 
“Örne�in Albaraka Türk’ün sat��a ç�kar-
d��� gayrimenkuller aras�nda Çorum’da 1 
milyon 200 bin TL’ye dershane, Giresun 
Tirebolu’da 160 bin TL’ye f�nd�k bahçesi, 
Konya’da 130 bin TL’ye un de�irmeni ve 
tarla bulunuyor” ifadesi kullan�ld�. 
Ara�t�rmada, �� Bankas� bin 174 gayrimen-
kul ile gayrimenkul zengini bankalar aras�n-
da üçüncü s�rada yer ald��� kaydedilerek, bu 
gayrimenkullerin de�erinin yakla��k 227.5 

milyon TL’yi buldu�u belirtildi. Ara�t�rma-
da, bankan�n elindeki en de�erli gayrimen-
kuller ise Ankara’da 40 milyon TL de�er 
biçilen “Mutfak, Spor ve Dinlenme Tesis-
leri” ile Adana Yüre�ir’de 25 milyon dolar 
(36 milyon 175 bin TL) � yat biçilen, ticari 
ve konut imarl�, 260 bin metrekare büyük-
lü�ündeki arsa oldu�u ifade edildi. 
Ara�t�rmada, sadece bu üç bankan�n elinde-
ki gayrimenkullerin toplam de�erinin 865 
milyon TL’yi geçti�i vurguland�. 

Hangi bankan�n elinde ne var?

 Ara�t�rmada, Albaraka Türk 317, Ga-
ranti Bankas� 291, Finansbank 249, Ziraat 
Bankas� 235, Bank Asya 208, Türk Eko-
nomi Bankas� 163, HSBC 83, Yap� Kredi 
69, Denizbank ise 47 gayrimenkulü sat��a 
ç�kard��� bilgisi verildi.
 Her cebe uygun gayrimenkul var

 Bankalar�n internet sitelerinde her büt-
çeye uygun gayrimenkul bulman�n müm-
kün oldu�u ifade edilen ara�t�rmada, 
“Örne�in Vak�fbank’�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, I�d�r’da 

7 bin TL’ye büro, Denizbank �stanbul 
Beylikdüzü’nde 200 bin TL’ye villa, 
�anl�urfa’da 35 bin TL’ye daire, Finans-
bank Ankara Çaml�dere’de 55 bin TL’ye 
da� evi sat�yor” denildi. 

Nedeni reel faiz oranlar�n�n
çok yüksek olu�u

“Emlakç�bank” ara�t�rmas�n� de�erlen-
diren ATO Ba�kan� Sinan Aygün, 2002 
y�l�nda 9 milyar 645 milyon TL olan ta-
kipteki kredi miktar�n�n 2010 Temmuz 
ay� itibariyle 21 milyar TL’ye ula�t���n� 
belirterek, bankalar�n alacaklar�ndan do-
lay� el koyduklar� gayrimenkul miktar�n-
da da art�� ya�and���n� bildirdi.
 Aygün, bat�k kredilerin yüksek olma-
s�nda bankalar�n kredilere çok yüksek 
oranlarda reel faizler uygulamas�n�n bü-
yük pay� oldu�unu vurgulad�. Bankalar�n 
kredilere ygulad��� faiz oranlar�n�n enf-
lasyona göre çok yüksek oldu�una dikka-
ti çeken Aygün, “Y�ll�k en� asyonun 7-8 
civar�nda seyretti�i bir dönemde banka-
lar kredilere y�ll�k yüzde 20-26 civar�nda 
faiz uyguluyor” dedi. Gayrimenkul ya 
da araç sat�n almak için kredi kullanma-
y� dü�ünen tüketicileri uyaran Aygün, 
“Kredi kullanmay� dü�ünenler reklamla-
ra kanmas�n, hesab�n� iyi yaps�n. Ödeme 
gücünü a�an miktarda kredi kullananlar� 
haciz bekliyor. Kredi borcunu ödeyeme-
yen vatanda�, gayrimenkullerini bankala-
ra kapt�r�yor” dedi.

Üniversite dendi�inde 
birço�umuzun akl�na do�al 
olarak bilim gelir. Çünkü 

üniversitelerin bilim üretilen, üretilen 
bilginin bilimselli�ini s�nayan yerler 
olmas� beklenir. Bir ba�ka deyi�le 
üniversiteleri ‘bilimsel üretim’ 
yap�lan yerler olarak görmek, ya da 
üniversitelerden bunu beklemek yanl�� 
olmaz.

Teknokentlerin ise üniversitelerde 
üretilen bilgiyi kullanarak teknoloji 
üretmeleri beklenir. �çinde bulundu�umuz 
ça�da bilimsel bilginin ortaya ç�k��� ile 
ortaya ç�kan bu bilginin teknolojiye 
dönü�mesi aras�nda geçen zaman�n 
k�salt�lmas� her zaman oldu�undan daha 
önemlidir. Bu nedenle üniversiteler ile 
teknokentlerin yak�n olmalar� gözetilmi� 
ve teknokentlerin bir ço�u üniversite 
yerle�keleri içerisinde kurulmu�tur.

OSB’ler ise teknokentlerde yap�lan 
teknoloji üretme ve ara�t�rma-geli�tirme 
(arge) çal��malar�ndan ba�ar�yla ç�kan 
ve insanlar�n ihtiyac�n� kar��layacak ticari 
ürüne dönü�ebilecek olan prototiplerin 
seri imalat� için altyap�lar�n olu�tu�u 
yerlerdir. Yani teknokentlerde do�an 
ürün fikirleri OSB’lerde üretim süreçlerine 
dönü�ür. Üretim süreçleri bir kez 
ba�lad�ktan sonra ise, üretimin daha h�zl�, 
daha kaliteli, daha az maliyetle yap�lmas� 
için kafa yorulur. ��te bu kafa yorma 
s�ras�nda yeni ihtiyaçlar (araç, gereç, 
malzeme, üretim yöntemi, özel proses vb.) 
ortaya ç�kar. Üniversiteler ortaya ç�kan bu 
yeni ihtiyaçlara göre yeniden ve yeniden 

bilgi üretirler. Teknokentler üniversite ile 
i�birli�i halinde, yeni ihtiyaçlar için yeni 
arge çal��malar� yaparlar. Bu çal��malar 
ise OSB’lerdeki süreçleri daha h�zland�r�r, 
maliyetleri daha çok dü�ürür, ürünlerin 
de�erlerini art�r�r, rekabet üstünlü�ü sa�lar.

Bu döngü geli�erek ve durmadan 
devam eder, devam etmelidir de. 

Do�adaki en eski döngülerden olan 
besin zinciri kadar do�al olan bu 
döngünün aksamadan sürmesi için gerekli 
�artlar nelerdir:

Birinci ko�ul üniversitelerin özerk 
olmas�d�r. Çünkü bilim ancak özgür 
ortamlarda geli�ebilir. Bilim dogmalara, 
zapturapta (s�k�düzene) gelmez. Tüm 
üniversiteleri tek tip olmaya zorlayan 
kurumlar�n vesayetinin oldu�u yerde 
özerk üniversite, dolay�s�yla da sa�l�kl� 
bilimsel çal��mas� yap�lmas� zordur.

�kinci ko�ul teknokent yap�lanmalar�n�n 
ço�almas� ve buralarda yap�lacak arge 
çal��malar� için devletin daha fazla kaynak 
ay�rmas�d�r. Hepimizin bildi�i üzere 
arge süreçleri ancak iyi yeti�mi�, nitelikli 

insanlarla yap�labildi�i ve çok deneme 
gerektirdi�i için maliyetli süreçlerdir. Tüm 
u�ra��lar�n sonunda öngörülen hedefe 
ula�amama riski her zaman vard�r. Bunun 
için dünyan�n geli�mi� ülkelerinde devlet 
arge çal��malar�n� fonlarla destekler. 
Ülkemizde de son y�llarda, teknokentlerin 
say�s�ndaki art��a da ba�l� olarak, arge 
desteklerinin artt��� gözlemlenmekte. 
Ancak bu desteklerin uygulanmas�nda 
ya�anan s�k�nt�lar henüz bütünüyle 
giderilememi�, desteklerden daha fazla 
firman�n ve yelpazedeki tüm sektörlerin 
yararlanmas� sa�lanamam��t�r. 

Üçüncü ko�ul ise OSB’lerin ihtiyaçlar�n�n 
kar��lanmas�d�r. Üretim yapan i�letmelerin 
bir çok ihtiyac�n�n yan�nda, olmazsa olmaz 
üç temel ihtiyac� vard�r:

Altyap� (uygun arazi, yollar, ucuz ve 
kaliteli enerji vb.),

Sabit Sermaye (bina, makina, teçhizat, 
vb.)

��letme Sermayesi (�nsan kayna��, 

malzeme, tan�t�m, sat�� vb.)
OSB’lerde bulunan i�letmelerin bu üç 

temel ihtiyac�ndan birincisini devletin 
kar��l�ks�z sa�lams� beklenir. Devlet üretim 
yapmak isteyen, bunun için fizibilitesi olan 
her giri�imciye yolu, elektri�i, suyu olan 
araziyi bedel almadan tahsis etmelidir. 
Üretim ancak böyle te�vik edilebilir.

OSB i�letmesinin ihtiyaç duydu�u sabit 
sermaye için devlet kredi sa�lamal�d�r. 
Kamunun ilgili kurumlar�n�n temel 
fonksiyonu bu olmal�d�r.

Kurulu�un ihtiyaç duydu�u i�letme 
sermayesini ise öz kaynaklar� ve 
mü�terilerinden gelecek fonlarla temin 
etmesi beklenir. 

Ülkemizde OSB’lerin temel ihtiyac� 
olan altyap� ve sabit sermaye yat�r�mlar� 
için desteklerin yeterli oldu�unu ne yaz�k 
ki söyleyemiyoruz. Bugün büyüme 
potansiyeli olan birçok i�letme yeri dar 
oldu�u için büyüyememektedir. Yer 
ise pahal�d�r ve yer fiyatlar� genellikle 
spekülatif nedenlere ba�l� olarak 
artmaktad�r. Öz kaynaklar�n�n ve o güne 
kadar yapt��� tasarrufun ço�unu yer, 
bina, makina için harcamak zorunda 
kalan i�letmecinin i�letme sermayesi 
(insan kayna��, kaliteli malzeme, ölçüm 
ekipman�, kalite yönetim sistemi vb.) 
kalmamaktad�r. 

Bu durumun ortaya ç�kard��� büyük 
sorunu ise, bizim de yerimizin darl��� 
nedeniyle, bir dahaki say�da ele alaca��z.

acinar@
etik.com

.tr

Atilla ÇINAR
Makina Mühendisi

Üniversite, Teknokent, OSB

ATO: bankalar emlak bürosuna döndü
Bankalar, kredi alacaklar�na kar��l�k el koyduklar� 

ipotekli gayrimenkullere, t�pk� emlakçiler gibi foto�ra� � 
ilanlar yoluyla internet üzerinden mü�teri ar�yor.
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“Konutta ta� devrine dönü� ya�an�yor”

Veryeriler �n�aat Yönetim Ku-

rulu Ba�kan� Alpan Veryeri, 

“Çok katl� konutlardan sonra 

insanlar�n do�al ya�am özlemiyle tek 

katl�, bahçeli, ta� evlere olan talebi ar-

t�yor” dedi.

 9 y�ld�r Alaçat�’da ta� ev yapan ve 

Eylül ay�nda 50 konutluk ‘Köyiçi Ta� 

Evleri’ projesine ba�layan Alpan Ver-

yeri, ya�am�n her alan�nda oldu�u gibi 

ev seçiminde de insanlar�n do�al olana 

ilgisinin artt���n� kaydetti.

 Alpan Veryeri yapt��� yaz�l� aç�kla-

mada, in�aat sektöründe kendilerinin 

de uzun dönem çok katl� konutlar yap-

t�klar�n� ancak artan talepler do�rultu-

sunda son y�llarda Alaçat�’da tek katl�, 

bahçeli, ta� ev in�aat�na yöneldiklerini 

belirtti.

 �n�aat sektörünün ekonominin loko-

moti�  oldu�unu hat�rlatan Veryeri, “�n-

sanlar�n yiyeceklerinden giyeceklerine 

kadar her alanda tercihlerinin organik 

olana dönmesiyle birlikte ev seçim-

lerinde de tercihleri de�i�ti, in�aatta 

do�al malzeme olan ta� devri yeniden 

ba�lad�” dedi.

“Ta� evler do�a dostu olmaya aday”

 Ya�am�n giderek h�zland��� bir or-
tamda insanlar�n eski, s�cak mahalle 
ortamlar�n� özler hale geldi�inin alt�-

n� çizen Veryeri, �unlar� ifade etti:
 “�nsanlar eskiden oldu�u gibi ken-
dine ait bahçesi olan ve kom�uluk 
ili�kilerini ya�ayabilecekleri, çocuk-
lar�n� güven içinde büyütebilecekleri, 
mahalle s�cakl���n�n hakim oldu�u 
bir yerle�im alan� istiyor. Biz ta� ev-
lerimizde bu ortam� sa�l�yoruz. Ay-
r�ca bilinçli tüketiciler do�aya zarar 
vermeden ya�am�n� sürdürmeye özen 
gösteriyor. Yapt���m�z evlerde malze-
menin ta� olmas�, fazla enerji tüketi-
mini de engelliyor. Ta� bildi�iniz gibi 
yaz�n evlerde klima kullanmaks�z�n 
serin bir ortam sunarken k���n da �s�y� 

hapsederek s�cakl��� koruyor. Yüksek 
enerji tüketiminin tetikledi�i küresel 
�s�nma dikkate al�nd���nda ta� yap�lar 
gelecekte do�a dostu meskenler ol-
maya da aday görünüyor.”
 Alaçat�’da son 9 y�lda yapt�klar� 
150 ta� ev ve Eylül ay�nda ba�lad�k-
lar� 50 konutluk “Köyiçi Ta� Evler” 
projesi ile in�aat sektörünün geni� bir 
alan�nda butik i� yapt�klar�n� vurgula-
yan Alpan Veryeri, “Bu ihtiyac� ön-
ceden görmek bize bu alanda öncü bir 
rol kazand�rd�. Artan talep kar��s�nda 
önümüzdeki senelerde de ta� ev in�a-
at�na devam edece�iz” dedi.

ING’nin yeni gözdesi Anadolu kaplanlar�

ODEM’den Mekanik ve biyomedikal kursu

ING Bank Anadolu turuna ç�k�yor. 
KOB� ve Ticari Bankac�l�ktan Sorum-
lu Genel Müdür Yard�mc�s� Yaprak 

Soykan, 2011’de hede� erini KOB�’lerde 
yüzde 21, mevduatta yüzde 35 olarak be-
lirlediklerini söyledi. Bursa, Konya, Kay-
seri ve Gaziantep’te düzenleyece�i ‘Biz 
Bize Sohbetler’ toplant�lar�yla KOB� ve 

ticari mü�terileriyle bir araya gelecek 
olan banka, 2009’da bu mü�terileri-
ne yakla��k 7.5 milyar lira � nansman 
sa�lad�. Yaprak Soykan, ING Grup’tan 
fon al�m� ile ihracatç�ya 1 milyar do-
lar döviz kredisi verildi�ini kaydede-
rek, y�lsonu � nansman hede� erinin 
12 milyar lira oldu�unu bildirdi. ING 

Bank’�n Anadolu’daki varl���n� KOB� 
ve ticari bankac�l�k mü�terileriyle bü-
yütece�ini ifade eden Soykan, “Ana-
dolu Kaplanlar�’n� Anadolu Aslanlar� 
yapmak istiyoruz” dedi. 2010’da reel 
sektöre yakla��k 7.5 milyar lira kredi 
kulland�r�l�rken, y�lsonu kulland�r�m 
tutar�n�n 12 milyar lira olarak gerçek-

le�mesi bekleniyor. 2011 sonunda, 

KOB� ve ticari bankac�l�k kredi büyük-

lü�ünün yakla��k 8 milyar liraya ula�ma-

s� hede� eniyor.

OST�M - ��KUR i�birli�i ile Biyo-
medikal Cihaz Bak�m Onar�m ve 
Mekanik Bak�m Onar�m alanlar�n-

da i�letmelerin nitelikli personel ihtiyaçlar�na 
çözümler üretebilmek do�rultusunda iki yeni 
projenin uygulamalar� ba�lat�ld�.   
OST�M Dan��manl�k ve E�itim Merkezi tara-
f�ndan haz�rlanan ve uygulamalar� yürütülen 
mesleki e�itim projelerinde kursiyerler alan-
lar�nda % 70 uygulamal� olarak gerçekle�tiri-
len e�itim programlar� ile hem gerekli teknik 
bilgileri al�yorlar hem de i� ya�ant�lar�nda ger-
çekle�tirecekleri çal��malar ile ilgili uygulama 
becerisine sahip oluyorlar.
E�itim süreçlerinin tamamlanmas�n�n ar-
d�ndan kursiyerlerin ilgili alanlarda faaliyet 
gösteren i�letmelerde istihdam edilmeleri 
do�rultusunda çal��malar gerçekle�tirilecek. 

Bu do�rultuda i�letmeler özel olarak yeti�tiri-
len nitelikli çal��anlar� istihdam etme imkan� 
bulabilecek. 
 Konu ile ilgili bilgilendirmede bulunan 
ODEM Genel Müdürü M. Burcu Öztürk; 
“Projelerimizi özellikle sahadan gelen talepler 
ve ihtiyaçlar do�rultusunda haz�rlad�k ve uy-
gulamalar�na ba�lad�k. Bu do�rultuda e�itim 
alan kursiyerler için i�letmelerimiz �imdi-
den istihdam taleplerini iletmeye ba�lad�lar. 
Kursiyerlerimizin e�itim sürecinde i�letme-
lerimizde staj yapma imkanlar� da mevcut. 
Böylece hem kursiyerlerin mesleki bilgi ve 
deneyim aç�s�ndan daha sa�l�kl� bir altyap�-
ya sahip olabilmekte hem de i�letmelerimiz 
birlikte çal��abilecekleri nitelikli personeli i�e 
almadan önce tan�ma ve deneme imkan� bu-
labilmektedirler. Kali� ye personel bulmakta 

s�k�nt� ya��yorum diyen i�letmelerimiz bi-
zimle irtibata geçebilirler“ dedi. Öztürk ayr�-
ca kurslardan mezun olan kursiyerlerin, ilgili 
alanlarda kullan�lan makina ve ekipmanlar�n, 
kontrolü, bak�m onar�m� ve sisteme montaj�, 
test edilmesi, gerekli ölçümlerinin yap�lmas�, 
devreye al�nmas�, kay�tlar�n tutulmas� vb. ko-

nular�nda bilgi ve beceriye sahip olacaklar�n� 

söyledi.

 Bu çerçevede uygulamalar� yürütülmek-

te olan Biyomedikal Cihaz Bak�m Onar�m 

Eleman� Yeti�tirme Projesinde 25 kursiyer 

OST�M’de Fatih Üniversitesi Meslek Yüksek 

Okulu’nda son teknoloji ile donat�lm�� e�itim 

alanlar� ve laboratuvarlarda e�itim almaya de-

vam ediyor. Kursiyerler Biyomedikal Cihaz 

Bak�m Onar�m alan�nda teknik ve uygulamal� 

e�itimlerin yan�s�ra �� Sa�l��� ve Güvenli�i, 

dokümantasyon gibi dersler ile de mesleki 

geli�imlerine katk� sa�lamak üzere destek-

lenmekte. Mekanik Bak�m Onar�m Eleman� 

Yeti�tirme Projesinde ise 2 grupta toplam 42 

kursiyerin e�itim faaliyetleri devam ediyor. 








