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“Global Türk beyni”
tek havuzda toplanÜyor!
Türkiye, dünyanÕn dört bir yanÕna da÷ÕlmÕú Türk bilim adamlarÕnÕn envanterini çÕkarÕyor.
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temsil, tanàtma ve aØyapà iliĀkileri
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ünyadaki tüm bilim adamlaràna artàk havuzdan ulaĀàlabilecek. Bilim ve ileri teknolojiye dayalà yatàràmlara hàz vererek
ekonomiyi daha hàzlà büyütmeyi hedeņeyen Türkiye, dünyanàn dört bir
yanàna daØàlmàĀ Türk bilim adamlarànàn envanterini çàkaràyor. Bugün
gazetesinin haberine göre bu amaçla
dünya ölçeØinde “Bilim insanlarà havuzu” oluĀturulacak.
3 ayaklà proje
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanà
Nihat Ergün’ün baĀlattàØà çalàĀma 3
koldan yürütülecek. ÇalàĀmanàn ilk
ayaØànà Bilim ßnsanlarà Havuzu oluĀtururken, bu çalàĀma Bilim AtaĀeleri
ile Bilim ve Teknoloji Konseyi yoluyla desteklenecek. Ayràca yàlda bir
kez Bilim ßnsanlarà Kurultayà toplanacak. Proje DàĀiĀleri BakanlàØà’nàn
desteØiyle
yürütülecek.
Bakan
Ergün’ün verdiØi bilgilere göre, bilim adamà havuzunda, Türk vatandaĀà olup yurtdàĀànda yaĀayan doktora
ve yüksek lisans öØrencileri ile akademisyenler yer alacak.
Havuz sayesinde, yurtdàĀàndaki
üniversitelerdeki araĀtàrmacà ve akademisyenlerin sayàsà, bunlaràn hangi ülkelerde neler yaptàklarà, hangi
projeler üzerinde çalàĀtàklarà gibi
konularda ayràntàlà bir veri tabanà
oluĀacak. Proje için bilim adamlaràna çaØràda bulunan Bakan Ergün,
“YurtdàĀàndaki bütün bilim insanlaràmàzà, BakanlàØàmàz veri tabanàna
kaydolmaya ve bu ailenin bir parçasà
olmaya davet ediyoruz” dedi.
Bilim ataĀeleri
Projenin ikinci ayaØànà oluĀturan
bilim ataĀeleri, yurtdàĀàndaki büyükelçilikler bünyesinde faaliyet gösterecek. ßlk etapta bilim ve teknoloji potansiyeli yüksek, Türk bilim

insanlarà ve giriĀimcilerin yoØun
olarak yaĀadàØà Āehirlere ‘bilim elçileri’ atanacak. Bu çerçevede ilk
ataĀeler ABD’de San Francisco ve
Boston ile Japonya ve Almanya’ya
atanacak. San Francisco’da ‘biliĀim’,
Boston’da ‘biyoteknoloji’, ‘yeĀil teknolojiler’, ‘saØlàk’ ve ‘enerji’ gibi
alanlarda kümelenmeler olduØu, bu

Bakan Ergün bu çalàĀmayla bilim
insanlarà arasànda güçlü bir aØ oluĀturmayà hedeņediklerini söyledi.
Proje Türkiye’ye iki yönüyle katkà
saØlayacak. ÇalàĀma bir yandan tersine beyin göçünün yolunu açarken
diØer yandan Türkiye’deki özel sektörün teknolojik yatàràmlarà için gerekli insan gücüne kolay ulaĀmasànà,
dolayàsàyla yeni buluĀlara hàz vermesini saØlayacak. Bilim insanlarànàn
desteØiyle teknolojik yatàràmlaràn hàz
kazanacaØà ve Türkiye’nin teknoloji
üreten ülkeler ligine yükselebileceØi
ifade ediliyor.
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Metro’ya en düíük teklif Çin’den
Ankara metrolarÕnda kullanÕlmak üzere 324 metro aracÕ alÕm ihalesinde, en düúük tekli¿ 391 milyon 230 bin dolarla CSR
Electric Locomotive Co. Ltd. verdi. ùartnamede ilk etapta %30, devamÕnda ise % 51 Offst (Yerli KatkÕ) úartÕ bulunuyor.

324 araçlàk ihalede en düĀük tekliŅ,
391 milyon 230 bin dolarla Çin Ņrmasà CSR Electric Locomotive Co. Ltd.
verdi Ankara Metrolarànda kullanàlmak üzere 324 yeni araç temini için
düzenlenen ihalede en düĀük tekliŅ
391 milyon 230 bin dolarla Çin Ņrmasà CSR Electric Locomotive Co. Ltd.
verdi. Ankara Metrolarà araç ihalesi,

UlaĀtàrma, Denizcilik
ve HaberleĀme BakanlàØà Alt Yapà Yatàràmlarà Genel MüdürlüØü
Konferans Salonunda
yapàldà.
Alt Yapà Yatàràmlarà Genel Müdür
Yardàmcàsà
Ahmet
KuĀanoØlu;nun komisyon baĀkanlàØànà yaptàØà ihaleye, CSR Electric Locomotive (Çin)
, CAF SA (ispanya),
Hyundai Rotem (Kore) olmak üzere 3
Ņrma teklif verdi. Siemens Ņrmasà ise
teĀekkür mektubu gönderdi.
Firmalaràn evrakà incelendikten sonra
teklif zarņarà açàldà. ßhalede 391 milyon 230 bin dolar ile en düĀük tekliŅ
Çin Ņrmasà CSR Electric Locomotive
verirken, ßspanyol CAF Ņrmasà tekliŅ-

ni avro üzerinden yaptà. CAF, araçlaràn yapàm iĀi için 321 milyon 829 bin
20 avro teklif ederken, Kore Ņrmasà
Hyundai Rotem ise 511 milyon 140 bin
244 dolarlàk teklif verdi.
ßhale komisyonu, tekliņeri inceledikten sonra Āartnameye uygun en düĀük
tekliŅ veren Ņrmaya iĀi verecek.
ßĀi üstlenen Ņrma, sözleĀme imzalandàktan 20 ay sonra 15 araçlàk partiler
halinde ilk teslimata baĀlayacak. Araçlaràn tamamà 39 ay içerisinde teslim
edilecek.
Metro araçlarànàn ilk 75;inde en az
yüzde 30 yerli katkà payà öngörülürken,
kalan bölümünde ise yerli katkà oranà
yüzde 51 olacak.
Araçlaràn ilk teslimat süresi, Kàzàlay-Çayyolu ve Sincan-Batàkent metro
hatlarànàn yapàm iĀinin bitirilmesine
yetiĀecek.
Alt Yapà Yatàràmlarà Genel Müdür
Vekili Metin Tahan, yaptàØà açàkla-

mada, Hükümetin ve Ankaralàlaràn
özlemle beklediØi Ankara Metrolarànà
2013 yàlà sonunda faaliyete geçirmeyi
hedeņediklerini belirtti.
Bu konuda çok yoØun bir Āekilde çalàĀtàklarànà anlatan Tahan, emeØi geçen herkese teĀekkür etti. ßhaleye çok
önemli 3 Ņrmanàn teklif verdiØini, birinin de teĀekkür mektubu gönderdiØini
ifade eden Tahan, ilk etapta yapàlacak
75 araçlàk bölümde yüzde 30 yerli katkà oranà, kalan kàsmànda ise yüzde 51
yerli katkà oranà arandàØànà hatàrlattà.
Tahan, bunun yerli sanayi ve ekonomi
açàsàndan son derece önemli olduØunu kaydetti. ßhale komisyonun, mümkün olduØunca kàsa sürede tekliņeri
deØerlendireceØini ifade eden Tahan,
hangi Ņrma alàrsa alsàn, Ankara’ya ve
Türkiye’ye hayàrlà olmasà temennisinde bulundu.

Çaðlayan: ñthalatÜ yasaklayamam
Ekonomi BakanÕ Zafer Ça÷layan, ithalatÕn rekor kÕrmasÕndan dolayÕ rahatsÕz olduklarÕnÕ, ancak devlet olarak da
ithalata yasak getiremeyece÷ini söyledi. Ça÷layan, “Üretimi yetersiz ürünleri Türkiye’de üretmeliyiz” dedi.
2011 yàlà ithalat rakamlarànà deØerlendiren Bakan ÇaØlayan, hükümetin Haziran ayàndan bu yana ithalatà
azaltàcà önlemler aldàØàna iĀaret etti.
Türkiye’de 2011 yàlànda 65 bin 323
Ņrmanàn ithalat yaptàØànà belirten ÇaØlayan, geçen yàl ithalatànàn 173,1 milyar dolarlàk bölümünün enerji dahil
ara mallarà, 37,3 milyar dolarlàk bölümünün yatàràm mallarà ve 29,7 milyar
dolarlàk kàsmàn da tüketim mallaràndan
meydana geldiØini söyledi. Bu Ņrmalaràn 32 bin 793’ünün 100 bin dolar ve
altànda ithalat yaptàØàna dikkati çeken
ÇaØlayan, bu Ņrmalaràn gerçekleĀtirdiØi ithalatàn toplam deØerinin ise sadece
864 milyon dolar olduØunu, ithalatçàlaràn yaràsànàn, toplam ithalatàn sadece
binde 4’ünü gerçekleĀtirdiØini kaydetti.
Bunun yanà sàra 59 Ņrmanàn 500 milyon dolaràn üzerinde ithalat yaptàØànà
ve toplam ithalat deØerinin 96,7 milyar
dolar olduØunu söyleyen ÇaØlayan, bu
59 Ņrmanàn ikisinin kamu, kalan 57’sinin ise Türkiye’nin en büyük özel sanayi Ņrmasàna ait olduØunu vurguladà.
“11 ayda bir kez cep telefonu
deØiĀtirecek kadar zengin miyiz?”
Türkiye’ye geçen yàl 14,3 milyon
cep telefonu gelerek, bunlara 1 milyar
744 milyon dolar ödendiØini açàklayan
ÇaØlayan, bunu söylerken insanlara ‘telefon almayàn’ demediØini belirterek,
“Ancak, sesli düĀünüyorum. Biz, 11
ayda bir kez cep telefonu deØiĀtirecek
kadar zengin bir ülke miyiz” diye sordu. Bunun yanà sàra, Türkiye’nin 465
milyon dolar deØerinde buzdolabà ve

soØutucu, 172 milyon dolar deØerinde
çamaĀàr makinesi ithal ettiØini vurgulayan ÇaØlayan, “Bu ithalatà, beyaz eĀya
sektöründe Avrupa’da yüzde 20’ye
yakàn paya sahip Türkiye yapàyor.
ßngiltere’de, ßtalya’da ve Litvanya’da
bizim ürünlerimiz aranàrken, biz gidip onlaràn ürünlerini alàyoruz. Yine
2011’de 871 milyon dolarlàk ayakkabà
ithal ettik. 194 milyon dolarlàk halà, 123
milyon dolar deØerinde cam bardak ve
eĀya, 43 milyon dolarlàk Āemsiye, 65
milyon dolarlàk ayna, 254 milyon dolarlàk gömlek. 74 milyon dolarlàk sabun, 95 milyon dolarlàk çarĀaf ve perde
mefruĀat ürünleri, 578 milyon dolarlàk
mobilya, 400 milyon dolarlàk lamba ve
aydànlatma ürünleri ve 461 milyon dolar deØerinde bavul, kemer gibi ürünler
ithal ettik. Yazàk deØil mi bu paraya”
dedi.
“ßthalattan bahsedilmiyor”
eleĀtirilerine yanàt
ßhracat artàĀàna karĀàn ithalattaki yükseliĀten bahsedilmediØi yönündeki eleĀtirilere de yanàt veren ÇaØlayan, “Bunu
bir sorun olarak görmüyorsak neden
o zaman Merkez Bankasà, BDDK ve
hükümetimiz ithalatà azaltàcà önlemler
alalàm? ßhracatàmàz rekor kàrdàØà için ne
kadar mutluysak, ithalatàmàzàn kàrdàØà
rekordan da o kadar rahatsàzàz. Bu konuda da çok ciddi ve somut çalàĀmalar
yapàyoruz” dedi. Devlet olarak ithalata
yasak getirmesinin söz konusu olmadàØànà söyleyen ÇaØlayan, asàl sorunun
deØerli TL’nin yarattàØà komplikasyon
olduØunu ve sorunun, ihracat deØil, it-

halat üzerindeki etkiden kaynaklandàØàna iĀaret etti.
“Üretimi yetersiz ürünlerin üretimi
için çalàĀmalaràmàz sürüyor”
Türkiye’de üretim yapàsànàn deØiĀtirilmesi gerektiØini ve hiç üretimi olmayan ya da üretimi yetersiz olan ürünlerde BakanlàØà’nàn ve ilgili bakanlàklaràn
çok sayàda çalàĀmasà bulunduØunu dile
getiren ÇaØlayan, bu çalàĀmalaràn baĀànda Girdi Tedarik Stratejisi (GßTES),
yeni teĀvik sistemi ve doØrudan yabancà yatàràmlaràn geldiØini, böylelikle
Türkiye’de üretim olanaklarànàn geliĀtirilmesi için yatàràm ortamànà oluĀturmak
istediklerini kaydetti. Üreticilerden kalite imajànà ve marka gücünü artàrmalarànà isteyen ÇaØlayan, bu sayede yurt
içinde ve yurt dàĀànda rekabet edebileceklerini kaydetti. BaĀbakan tarafàndan
açàklanmasà beklenen yeni teĀvik sistemi ile cari açàØà azaltmayà ve üretimi
yetersiz olan ürünlerde yatàràmlarà artàrmak istediklerini belirten ÇaØlayan, bu
kapsamda Yatàràm Ortamànà ßyileĀtirme
Koordinasyon Kurulu (YOßKK) aracàlàØà ile ithalatà yapàlan ürünlere dönük
doØrudan yabancà yatàràmlarà artàrmak
için çalàĀma yaptàklarànà açàkladà. Yeni
teĀvik paketinin dàĀànda saØlàk, yazàlàm, eØitim, dizi Ņlm ve sinema sektörlerini de içeren paketi yakàn zamanda
kamuoyuna açàklayacaklarànà belirten
ÇaØlayan, Türkiye’nin üretim altyapàsànà güçlendirmek, üretilen mal imajànà pekiĀtirmek, cari açàØà kalàcà olarak
sürdürülebilir düzeye indirmek, yüksek
teknolojili, katma deØerli üretimi artàr-

Ekonomi BakanÕ
Zafer Ça÷layan

mak, üretim ve ihracat desenini geliĀtirmek ve hizmet ihracànàn çeĀitlendirilmesi yönünde çalàĀmalaràna devam
edeceklerini açàkladà.
“ßthalatàn haritasànà çàkardàk”
Türkiye’de ilk kez ‘ithalat haritasà’ çalàĀmasà yaptàklarànà da açàklayan ÇaØlayan, üretim yapan 12 bin Ņrma, ithalat
yapan da 13 bin olmak üzere toplam 25
bin Ņrmanàn üretim, ihracat, ithal girdi,
yurt içi satàĀ verilerinin tek tek incelendiØini açàkladà. Bu kapsamda Ņrmalar
arasà ekonomik iliĀkiler aØànàn bir haritasànàn çàkaràldàØànà söyleyen ÇaØlayan,
“ÇalàĀma ile Türk sanayinin ne kadarlàk
ithalat baØàmlàlàØà gösterdiØini ilk defa
gösterme imkânà elde ettik” dedi.
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Metrodaki Çinliler,
Offset ve
samimiyet testi!
Kemal ÇEKÜÇ

Ç

in Seddi için bugün kimileri “korkaklÜk abidesi” kimileri “savunma duvarÜ” tanÜmlamasÜ yapÜyor. Ama
bunlar, Set’in “dünyanÜn yedi harikasÜndan biri”
olma özelliðini gölgelemiyor.

Çin Seddi’nin 4-6 metre yüksekliðinde, 6-7 metre kalÜnlÜðÜnda, ve 6.700 kilometre uzunluðunda olduðu, yapÜmÜnÜn
“dün baílayÜp, yarÜn bitmediði” tam 2 bin yÜlda tamamlandÜðÜ
yazÜlÜyor. Seddin yapÜmÜ sÜrasÜnda bir milyon Çinli’nin çalÜítÜðÜ
rivayet ediliyor. Günümüz mantÜðÜ ile bu devasa projenin
bir nevi istihdam yaratmak, dahili ticareti geliítirmek amaçlÜ
hayata geçirildiðini düíünebiliriz.
ìimdiki Çin’in ‘kendini savunamama’ gibi bir derdi yok.
Topu, tankÜ, gemisi, uçaðÜ, nükleer silahÜ, zÜrhlÜ araçlarÜ var.
Seddin ötesine geçip, çoktan küresel güç olmuí durumda.
Bunu da tankla topla deðil, üretimle baíarÜyorlar.
Konumuz aslÜnda Çin ya da Çin Seddi deðil.
Çin mallarÜnÜn ve firmalarÜnÜn uzun süredir Türk pazarÜna
girmií olmalarÜ. Ankara Metrosu araç alÜm ihalesine deðinelim. Geçtiðimiz günlerde yapÜlan ihale sonucunda karíÜmÜza
Çinliler de çÜktÜ. En ucuz teklifi Çin firmasÜ vermií.

-Ankara MetrolarÜnda kullanÜlmak üzere 324 yeni
araç temini için düzenlenen ihalede en düíük teklifi
391 milyon 230 bin dolarla Çin firmasÜ CSR Electric
Locomotive Co. Ltd. verdi. Metro araçlarÜnÜn ilk 75
adedinde en az yüzde 30 yerli katkÜ payÜ öngörülürken, kalan bölümünde ise yerli katkÜ oranÜ yüzde 51
olacak…
RaylÜ sistemlere imalat yapan KOBñ’lerimiz Yerli katkÜ (offset)
uygulamasÜndan nasÜl yararlanacak? Bu kural iíletilecek mi?
UlaítÜrma BakanlÜðÜmÜzÜn kontrolündeki bu uygulamanÜn
seyrini sektör temsilcileri takip edecektir.
ñkinci Çin haberimiz Akdeniz bölgemizden. Haber íu:

“BatÜ Akdeniz bölgesinde yatÜrÜm yapma karan alan
Çin heyeti ülkelerinde ürettikleri elektrikli otomobil, traktör, güneí enerjisi sistemleri, motosiklet ve
rüzgar panelleri gibi ürünleri sergileyip pazar araítÜrmasÜ yapacak. Çinli ticari heyet, yatÜrÜm planlanan
alanlarÜn tespiti için kendi ülkelerinde ürettikleri
elektrikli otomobil ve bisiklet, güneí panelleri, günÜsÜ sistemleri, mini traktör, çiftçiler için 3 tekerlekli
taíÜyÜcÜ gibi ürünleri Isparta’da sergileyecek. Isparta
Belediye Baíkan YardÜmcÜsÜ AydÜn ìanlÜtürk, belediyenin de desteklediði üretimin Isparta’da yapÜlacaðÜnÜ ve Türk malÜ olarak dünya piyasasÜna sunulacaðÜnÜ
bildirdi.”
Çin firmasÜnÜn Isparta’da ürettiði ürüne “Türk MalÜ” diyeceðiz!
Çin firmasÜnÜn Ankara’da ürettiði metro araçlarÜna “Türk
MalÜ” diyeceðiz!
Tamam; yabancÜ sermaye gelsin, ortaklÜklar kurulsun. Ama
açÜkçasÜ teknolojisine sahip olmadÜðÜmÜz ve kârÜ dÜíarÜya
transfer edilecek ürünlerin ‘Türk MalÜ’ kamuflajÜ ile sunulmasÜ
da “üretimin yerlileítirilmesi” deðildir. ñíin içinden Çinlinin,
ñspanyol’un, Korelinin, Alman’Ün, ñngiliz’in, FransÜz’Ün ürünlerine “yerli” yazarak mÜ sÜyrÜlacaðÜz.
***
YÜllar önce ellerinde sempatik oyuncaklarla Türk pazarÜna
giren Çinliler íimdi Ankara Metrosuna dalÜp, Akdeniz sahillerine uzanÜyor. Tabi ki bugünün dünyasÜnda onlara karíÜ
ÇñN SEDDñ inía edemeyiz. Ama, yerli üretim, yerli imalat,
yerlileítirme gibi kavramlarÜ samimi olarak telaffuz edeceksek
‘pazarÜmÜzÜ pazarlamak’ yerine, bundan 10 yÜl, 20 yÜl, 30 yÜl,
50 yÜl sonrasÜnÜn pazar ihtiyaçlarÜna göre hamle yapmalÜyÜz.
Bir uzmanÜmÜzÜn dediði gibi, “Makro karar vericiler OFFSET
ya da (YERLñ KATKI) konusunu yasal olarak düzenlemedikçe, tabandaki giriíimler havanda su dövmenin ötesine
geçemez…”

ñhaleyi kim alÜrsa alsÜn; Ankara Metrosundaki uygulamalar KAMU’nun yerli üretime yaklaíÜmÜnda tam
bir samimiyet testi olacak.
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Ankara turizmi için
“Ahilik” Projesi
Ankara KalkÕnma AjansÕnÕn destekledi÷i “Ahilik Felsefesi IúÕ÷Õnda Parlayan Turizm” temalÕ
proje Esnaf ve Sanatkârlar Derne÷i’nin (ESDER) OSTøM’de düzenledi÷i konferansla baúladÕ.
Ahili÷in Ankara Ticareti’ne etkileri konulu konferansÕ sunan Dr. U÷ur Altu÷, “Vehbi Koç’un
Ankara’dan çÕkmasÕ tesadüf de÷ildir.

A

nkara’nàn turizm potansiyelini tarihi, ticari ve geleneksel yönleri ile canlandàrmak
için Esnaf Ve Sanatkârlar DerneØi
de (ESDER) harekete geçti. Ankara
Kalkànm Ajansànàn desteklediØi ve
“Ahilik Felsefesi IĀàØànda Parlayan
Turizm” temalà proje OSTßM’de verilen bir konferansla baĀladà.
Dr. UØur AltuØ tarafàndan verilen
“AhiliØin Ankara Ticaretine Etkileri” konulu konferansa ESDER BaĀkanà Mahmut Çelikus, OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn,
ORSßAD BaĀkanà Özcan Ülgener,
OSTßM Vakfà Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Sedat ÇelikdoØan ile OSB
üyesi Ņrmalaràn temsilcileri katàldà.
Dr. UØur AltuØ, Ahilik teĀkilâtànàn
doØuĀ felsefesini, Selçuklulardan
baĀlayarak Osmanlà ve Cumhuriyet
dönemi Türkiye’sinin ilk yàllaràna
kadar olan süreçteki etkilerini ve günümüze yansàmalarànà anlattà. AhiliØin yüzyàllarca Anadolu’da taràma,
ticarete, üretime, Āehir yönetimine
ve sosyal dayanàĀmaya yön verdiØini vurgulayan AltuØ, bu sistemin
Ankara’nàn üretim ve ticaret yapàsànà
nasàl ĀekillendirdiØini anlattà.

“Vehbi Koç, Ahilik
kültürünün eseridir.”
Ankara’daki cadde ve sokak adlarànàn, tarihi binalaràn hâlâ ahilik kültürünün izlerini taĀàdàØànà, Çàkràkçàlar
YokuĀu, Kale, Ulus ve Etimesgut
gibi semtlerin üretim ve ticarete yönelik mekânlar olduØunu vurgulayan
AltuØ, Vehbi Koç’un Ankara’dan
çàkmasànàn da tesadüf olmadàØànà
söyledi. AltuØ, “Koç’un esnaņàk
yaptàØà sokaklarda asàrlar boyunca yankàlanan bir ticaret, üretim ve
ahlâk yapàsà vardàr. Koç’un hayatàna
baktàØànàzda müthiĀ prensipleri olan
bir iĀ adamà proŅli ile karĀàlaĀàrsànàz” dedi.
AltuØ Āunlarà söyledi:
“Atatürk gelip Ankara’da kurtuluĀ
meĀalesini yakàncaya kadar Āehrin
yönetim sistemine Ahilik kültürüyle yoØrulmuĀ kurumlar hakimdir.
Atatürk’ü Ankara’da silahlà seØmen grubu karĀàlayàp, korumuĀ ve
Ankaralàlar onu baØràna basmàĀtàr.
Vehbi Koç tesadüfen Ankara’dan
çàkmamàĀtàr. Koç’un esnaņàk yaptàØà sokaklarda asàrlar boyunca yankàlanan bir ticaret, üretim ve ahlâk
yapàsà vardàr. Koç’un hayatàna baktàØànàzda müthiĀ prensipleri olan bir
proŅlle karĀàlaĀàrsànàz. Bugün biz
Koç’un iĀ ve çalàĀma ahlâkàna ne
kadar sahibiz? Onun müthiĀ bir iĀ
ahlâkà vardàr. Sabah saat 5’te kalkar, namazànà kàlar, haberleri okur,
tezgâhànàn baĀàna geçer. Bu iĀadamàmàzàn çocukluØu yüzyàllarca Ahilik
kültürü ile yoØrulmuĀ sokaklarda

geçmiĀtir. Onun kiĀiliØine, ticaret
anlayàĀàna, kültürüne bu Āehrin bu
tarihin, bu medeniyetin mirasà Āekil
vermiĀtir. Onlar Āu anda Ankara’nàn
ahilik kültürünün oluĀturduØu mirasàn yaĀayan örneØidir. BaĀka bir örnek yok. Bugün bizim yapacaØàmàz
Āey yaĀàmàz ne olursa olsun, birey
olarak cehaletle savaĀmaktàr. ßhtiyacàmàz bilgi, kültür ve aydànlanmadàr.
Biz bu yolda ilerlemeye baĀlarsak
mirasçàsà olduØumuz, ama farkànda
olmadàØàmàz medeniyetin, kültürel
yapànàn ve Āahàslaràn önemi beynimize, gönlümüze iĀlemeye baĀlayacaktàr.”

“Ahilik; sevgi, kardeĀlik,
üretim, paylaĀàm demektir.”
ESDER BaĀkanà Çelikus da “Ahilik
Felsefesi IĀàØànda Parlayan Turizm”
temalà projenin Ankara Kalkànma
Ajansà ile birlikte yürütüleceØini ve
8 ay süreceØini bildirdi. AhiliØin
‘kardeĀlik’ demek olduØunu belirten
Çelikus, Āunlarà söyledi:
“Dünyanàn en güzel, en samimi, en
sàcak, en yapàcà, en içten, en sevecen tüm olumlu kelimelerini art arda
yazàp, eĀittir deyin, karĀànàza Ahilik
çàkar. Bu kadar sàcak bir kavramdàr.
21. Yüzyàlda insanlaràn birbirine,
çevresine, komĀusuna ve mahallesine bu kadar yabancàlaĀtàØà bir ortamda kardeĀim ifadesi ile tanàmlanan
bir medeniyeti yad edeceØiz. YaĀama ve yaĀatma arzusu ile hareket geçeceØiz. ESDER olarak ahiliØi dört
temel esasa oturttuk. Bunlar sevgi,
kardeĀlik, üretim ve paylaĀàm. Bugün belki dünyanàn da aradàØà ve zor
bulduØu Āey sevgidir. Ahilik, üretimi
ve ürettiØini adilce bölüĀen bir medeniyeti temsil ediyor.”

“Ankara’nàn deØerleri
gün yüzüne çàkàyor.”
Ankara Kalkànma Ajansà Genel
Sekreteri Asàm Balcà da AhiliØin
geçmiĀten günümüze aktaràlan ve
geleceØe taĀàyacak güzel bir deØer
olduØunu, bu deØerleri unutmadan

içinde yaĀadàØàmàz yüzyàlàn ihtiyaçlarànà da göz önüne alarak kendimizi
dinamik bir yapà içinde geleceØe taĀàmamàz gerektiØini söyledi. Balcà,
“Ankara’ya yurtdàĀàndan ya da yurt
içinden gelen turistlerin görmek
isteyecekleri bazà Āeyler olacaktàr.
Bunlardan birisi gezip görecekleri
yerlerdir. Bunlar için Ankara ValiliØimiz, ajansàmàz ve belediyelerimiz
birtakàm çalàĀmalar yapàyor. Kültür
ve Turizm BakanlàØàmàzàn da çalàĀmalarà ile Ankara’nàn deØerleri daha
çok gün yüzüne çàkmaya baĀladà.
Sadece merkezde deØil, ilçelerimizde de çok önemli deØerlerimiz var”
diye konuĀtu.

“Dünyayà kurtaracak
sistem için ilham veriyor.”
Ostim Vakfà Yönetim Kurulu Üyesi
Sedat ÇelikdoØan da yaptàØà konuĀmada her Āeyin para ile ölçüldüØü,
vahĀi kapitalizmin insani deØerleri
yok ettiØini kaydederek, “Ahilikte
sosyal dayanàĀma vardàr. ßnsanoØlu
üzüntülerini, sevinçlerini, kazanàmlarànà paylaĀmak için yaratàlmàĀtàr”
dedi. Ahi kültürünün iĀçi iĀveren
iliĀkilerini de düzenlediØini söyleyen ÇelikdoØan, Āöyle devam etti:
“ÇalàĀanlaràn yemesi, içmesi, zanaatà öØrenmesi ahilik düzeni içinde
sahipleniliyor. Kalite, Ņyat ve maliyet anlayàĀlarà aktaràlàp usta haline
getiriliyor. ßĀyeri açmasànà saØlàyor.
Evlenmesi okumasà, çoluk çocuklarànà tahsilini hep beraber yapàyorlar.
Kapitalist sistemde her Āey para ile
ölçülüyor ve orada insan kaybolmuĀ
durumda. Ölçü para olunca insanlaràn açlàklarà, açàkta kalmalarà önemli
deØil. ÿimdi buna karĀà dünyada da
bir tepki var. Ahilik düzeninde diyelim iĀyeriniz var; iĀyerinin riskini
iĀverenle birlikte iĀçi de paylaĀmalà.
Yapàlan kârdan ve zarardan herkes
nasibini alacak. Özetle ahilik sistemi
sadece ülkemizin deØil, dünyanàn da
kurtuluĀu olabilecek sistem için bize
ilham veriyor.”
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Esnaf ve sanatkâr
eØitiminde dersler baĀladà
Cehalet

Ankara Üniversitesi ile Türkiye
Esnaf ve SanatkârlarÕ Konfederasyonu
arasÕnda imzalanan iúbirli÷i protokolü
kapsamÕnda Ankara Üniversitesi
bünyesinde kurulan ATAUM, esnaf ve
sanatkâra e÷itim veriyor.

Behzat ZEYDAN

E

ðitim, saðlÜk, istihdam
ve Savunma Sanayii bir
ülkenin kalkÜnmÜílÜk göstergesidir. Bu göstergede birinci
sÜrayÜ eðitim almaktadÜr. Eðitim seviyesi yüksek bir toplum
olmak için, toplumu meydana
getiren insanlarÜn, cehalet denilen baí belasÜ bir düímana karíÜ
savaímalarÜ gerekir. Toplumu
meydana getiren insanlar, eðitime büyük bir önem verip, kendi
aralarÜndaki problemleri de çözme konusunda bir mesafe kat
etmiílerse, o ülkede iíler yoluna
girmií demektir.
Eðitim seviyesi yüksek ülkeler,
çaðÜn gereklerine uygun olarak
her konuda Ar-Ge çalÜímalarÜ,
yazÜlÜm, planlama ve üretim
yaparak, kalkÜnmÜí ülkeler arasÜnda hak ettikleri yeri alÜr, ve
hayat standardÜ yüksek, mutlu
insanlarÜn güven içinde yaíadÜðÜ
saygÜn bir ülke olurlar.
Tüm bu güzelliklerin oluímasÜna ve ülkelerin kalkÜnmasÜna
mani olan cehaleti tanÜmlayan
bir íiirimi sizlere sunmak istiyorum.

Okumuí cahil çok bilmiítir,
Bilmediði bir íey yoktur.
Asla yanlÜíÜnÜ kabul etmez,
Onunla anlaímak çok zordur.
OkumamÜí cahil insanlar,
ñílenmemií tarla gibidir.
Onlara yardÜmcÜ olmak,
Tüm toplumun görevidir.
Kara cahil, bir ülkenin,
Çok büyük bir ayÜbÜdÜr.
Eðitim seferberliði yapÜp,
Bu ayÜptan kurtulmalÜdÜr.
YarÜ cahil insanlar,
Toplumun baí belasÜdÜr.
Cahiller arasÜnda,
En zararlÜ olanÜdÜr.
ZÜr cahil insanlarÜn,
YanÜnda hiç konuímayÜn.
Su gibi sessiz olun,
BaíÜnÜzÜ derde sokmayÜn.
Cahille arkadaílÜk eden,
Çok dikkatli olmalÜdÜr.
Her an, her íey olabilir,
Gözünü dört açmalÜdÜr.

Cehalet çeíit çeíittir,
SanmayÜn ki bir tanedir.
Orda burada aramayÜn,
Cehalet her yerdedir.

Cehaletten kurtulmak için,
Mücadelemiz ve çabamÜz olsun.
ZararlarÜ saymakla bitmez,
Cehaletin gözü kör olsun.

Okumuí cahil vardÜr,
OkumamÜí cahil vardÜr.
Kara cahil, yarÜ cahil,
Bir de zÜr cahil vardÜr.

Dünyadaki her yanlÜíÜn,
Sebebi cehalettir.
Cehaletin baí düímanÜ,
Okumak ve Nezakettir.

A

nkara Üniversitesi ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarà Konfederasyonu (TESK) arasànda imzalanan
iĀbirliØi protokolü kapsamànda Ankara
Üniversitesi bünyesinde kurulan ATAUM, esnaf ve sanatkara ilk dersi vermeye baĀlàyor. 2 milyon esnaf ve sanatkâràn
ufkunu açacak olan proje’nin ilk eØitimi
TESK ana binasànda yapàldà.
TESK’ten yapàlan yazàlà açàklamada,
Konfederasyonun Ankara Üniversitesi ile yürüttüØü proje kapsamànda esnaf ve sanatkâra ilk dersi TESK Genel
Merkezi’nde verildi.
BaĀlangàçta 63 saat sürecek olan eØitimler sonrasànda Türkiye genelindeki
tüm esnaf ve sanatkar temsilcileri, AB
projeleri ile esnaf ve sanatkaràn sàkàntà
yaĀadàØà sorunlaràn çözümüne nasàl katkà
saØlayacaØànà ele almàĀ olacak. Yapàlan bu
protokol ile AB kapàlarànàn yolu esnaf ve
sanatkâra açàlmàĀ olacak.

“Üyelerimizin
vizyonu geniĀleyecek”
Ankara Üniversitesi ATAUM Müdürü
Prof. Dr. ÇaØrà Erhan’àn ilk dersi verdiØi
eØitimler TESK toplantà salonunda gerçekleĀti. Konuyla ilgili açàklama yapan
TESK Genel BaĀkanà Bendevi Palandöken, “Teknoloji ve buna baØlà olarak küresel Āirketlerin bu kadar hàzla büyüdüØü
bir küresel ekonomide, küçük iĀletmelerin
en önemli ihtiyaçlarànàn baĀànda bilgi ve
bilgiye hàzlà ulaĀàm gelmektedir. Ahilik
Kültürünün ve teĀkilatànàn günümüzdeki
uzantàsà olan TESK’in birinci ve en önemli

görevi gerek teĀkilatànàn gerek üyelerinin
mesleki eØitimlerine destek vermektir. Bu
amaç doØrultusunda Türkiye’nin iki köklü
kurumu olan Ankara Üniversitesi ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarà Konfederasyonu, Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan Avrupa Topluluklarà AraĀtàrma ve
Uygulama Merkezi (ATAUM) ile TESK
arasànda imzalanan iĀbirliØi ve danàĀmanlàk protokolü ile esnaf ve sanatkâràmàzàn
vizyonu geniĀliyor” dedi.
“170 bin kadàn üyeye sahibiz”
ßĀbirliØi kapsamànda Avrupa BirliØi konulu eØitim ile baĀta TESK personelinin
Avrupa BirliØi ve Türkiye’nin AB’ye
uyum süreci konusunda bilgi düzeyinin
arttàràlmasà ve Konfederasyonun alt teĀkilatlaràna yönelik olarak yapàlacak çalàĀmalarla uyumlu ve olumlu yönde etkilenmesinin saØlanmasànàn hedeņendiØini
kaydeden Palandöken, “Konfederasyonumuz Türkiye ekonomisinin önemli bir
kesimi olan 170 bini kadàn olmak üzere 2
milyon esnaf ve sanatkar üyeye sahiptir.
Konfederasyon olarak mensuplaràmàzàn
uyum sürecindeki deØiĀim, dönüĀüm ihtiyacànàn karĀàlanmasànda önemli çalàĀmalar yapmayà kendine görev edinmiĀtir.
Bu baØlamda ülkemiz ekonomisinde istikraràn saØlanmasànda hiç kuĀkusuz öncelikle giriĀimciliØin teĀvik edilmesi ve
buna baØlà olarak yeni iĀ imkanlarànàn yaratàlarak istihdamàn artàràlmasàna yönelik
çalàĀmalar yapàlmasà bizlerin en önemli
vazifeleri arasànda yer almaktadàr” diye
konuĀtu.

Büyükíehir, OSB’lere ‘yÜllÜk alÜm raporu’ verdi
Ankara Büyükúehir Belediyesi alÕmlarÕnÕ yerlileútirmek üzere kurulan Prof Ofisi’ne yÕllÕk tedarik listelerini sundu. Sunumda yer alan
bilgilere göre Büyükúehir Belediyesinin 12 daire baúkanlÕ÷Õ ile 14 úirketi yÕllÕk toplam 11.827 kalem mal ve hizmet satÕn alÕyor. BunlarÕn
4.434 kaleminde ithal, 7.393 kaleminde ise yerli alÕm yapÕlÕyor.

A

nkara BüyükĀehir Belediyesi ve
Ankara Sanayi Odasànàn belediye
alàmlarànda önceliØi Ankaralà ve
yerli sanayicilere vermek üzere kurguladàØà “Proje OŅsi” çalàĀmalarànà sürdürüyor. KoordinatörlüØünü Ostim Yönetim
Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn’àn yaptàØà
oŅsin bu ayki toplantàsànda BüyükĀehir
Belediyesi’nin yàllàk tedarik listeleri masaya yatàràldà.
Sunum üzerinden verilen bilgiye göre
BüyükĀehir Belediyesinin 12 daire baĀkanlàØà ile 14 Āirketi yàllàk toplam 11.827
kalem mal ve hizmet satàn alàyor. Bunlaràn
4.434 kaleminde ithal, 7.393 kaleminde ise
yerli alàm yapàlàyor.
Proje OŅsinin OSTßM OSB’de yapàlan
toplantàsàna Ankara Kalkànma Ajansà Ge-

nel Sekreteri Asàm Balcà, Ankara BüyükĀehir Belediyesi Genel Sekreter Yardàmcàsà
Mustafa Saràgül, ASKß Genel Müdür Yardàmcàsà Mahmut EmirdoØan, OSTßM Vakfà Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Sedat ÇelikdoØan, OSTßM OSB Müdürü Adem Aràcà,
Ankara BüyükĀehir Belediyesi DàĀ ßliĀkiler
ÿube Müdürü M. Masum Sun, EGO Makine Yüksek Mühendisi Ömer DoØancà,
BaĀkent OSB Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Akkoç, ASO 1. OSB Bölge Müdürü
ßbrahim Hakkà Alptürk, ASO 2. ve 3. OSB
Bölge Müdürü M. Sait Yavuz katàldà.
Toplantàda Ankara BüyükĀehir Belediyesi adàna yapàlan sunumda bir yàl içinde
BüyükĀehir Belediyesi birimlerince kullanàlan ürün kalemleri, miktarlarà ve alàmlardaki yerlilik oranlarà graŅklerle anlatàldà.

met satàn almalarànàn envanteri çàkaràldà.
12 Daire BaĀkanlàØà, EGO ve ASKß Genel
MüdürlüØü ile 14 adet belediye Āirketi üzerinden elde edilen veriler veriler sayàsallaĀtàràldà. 24 adet ana baĀlàk altànda mal ve
hizmet alàmà yapàldàØà, bunlaràn OSTßM’de
var olan sektörlerin incelenerek gruplandàràldàØà bildirildi.
Sunumda 11.612 ayrà baĀlàk altànda mal,
215 ayrà baĀlàk altànda ise hizmet alàmà yapàldàØà yer aldà. Söz konusu 11.827 kalem
ürün menĀeine göre ithal ve yerli olarak
incelendiØinde ise 4434 kalem malàn ithal,
BüyükĀehir Belediyesi neler alàyor? 7393 kalem malàn ise yerli ürün olduØu
belirlendi. Tüketim ve satàn alma kalemleBüyükĀehir Belediye yetkililerinin yap- rinde en yüksek oranlaràn yapà, otomotiv,
tàØà çalàĀmada, 1 Ocak – 31 Aralàk 2011 elektrik, teknoloji, teknik malzeme ve kàrtarihleri arasànda gerçekleĀen mal ve hiz- tasiye malzemeleri olduØu kaydedildi.

Ankara BüyükĀehir Belediyesi Genel
Sekreter Yardàmcàsà Mustafa Saràgül, yapàlan bu envanter çalàĀmasà sonrasànda
BüyükĀehir Belediyesinin hangi ürünlerde
yerlilik oranànàn arttàràlabileceØini, hangi ürünlerde Ankara sanayicisinden alàm
yapabileceklerini belirlemek için sanayicilerin de talip olduklarà ürün kalemlerini tespit etmesini istedi. Saràgül, Ankara
sanayisinin üretim kabiliyetlerini içeren
böyle bir envanter çalàĀmasànàn kendilerine tedarik öncesi rehber olacaØànà belirtti.
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, gelecek için sinerji!
Yurt içi ve dÕúÕnda
çalÕútÕklarÕ kurumlarda
etkin pozisyonlarda bulunan
vatandaúlarÕmÕzÕn arasÕnda
köprü oluúturarak ülkemizin
geliúmiúlik düzeyine katkÕda
bulunmayÕ amaçlayan
SøNERJøTÜRK, “biz ülkemiz
için neler yapabiliriz?”
diyenleri bir araya getiriyor.

G

ünümüzün neredeyse bir savaĀà andàran rekabet ortamànda, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaĀlarànàn, Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkànmasàna, muasàr
medeniyetler seviyesinin üstüne çàkmasàna
gönül verenlerin bir araya geldiØi, düĀüncelerini, araĀtàrmalarànà, projelerini ve iĀ planlarànà
paylaĀtàØà, ortaklàklar kurduØu bir platform
SßNERJßTÜRK.
ßlk defa 1994 yàlànda 110 akademisyenin bir
araya geldiØi bir konferansla hayat geçirilen
platform, “biz ülkemiz için neler yapabiliriz?”
diyenleri bir araya getiriyor.
Bugünlerde dernekleĀme çabasànda olan
SßNERJßTÜRK Platformu BaĀkanà Abdullah
RaĀit Gülhan, ODTÜ Teknokent’te düzenlenen etkinlik ile SßNERJßTÜRK’ün bugüne kadar yaptàklarànà, hedeņerini ve gelecek
planlarànà katàlàmcàlarla paylaĀtà. “Dünyanàn
hemen hemen her ülkesinde bir Türk giriĀimci mutlaka vardàr” diyen Gülhan, “Yurtiçinde ve dàĀànda çalàĀan vatandaĀlaràmàzà bir
araya getirerek, onlaràn daha önceden var ise
dostluk ve arkadaĀlarànà pekiĀtirmek, yok ise
tanàĀmalarànà saØlamak, birbirlerinin iĀ potansiyelleri ve kabiliyetleri hakkànda Ņkir sahibi

D

evlet para veriyor sen ií kuruyorsun
demií birisi, 27 bin lira ile kuracaðÜ
iíinin hayalini kurarak gelmií ticaret
odasÜ tarafÜndan açÜlan uygulamalÜ giriíimcilik eðitimine. Eíi iflas etmií, çocuklarÜ var.
Dikií makinasÜ kullanabiliyor. Daha çok
yöresel kÜyafetler dikmií, rengarenk. Anadolu kadÜnÜnÜn yerelde giydiði türen, bindallÜ,
íalvar, iílik ve üç etek entariler. Bir diðeri,
iísiz olan eíi ile ne yapalÜm diye düíünürken gözlerine iliíen kadÜn çantasÜnÜ söküp,
parçalara ayÜrarak kalÜplarÜnÜ çÜkarmÜí. Taklit
ettikleri birkaç model çantayÜ ucuza bulduklarÜ üçüncü el Çin malÜ makinenin baíÜna
geçip , ilçe ve köy pazarlarÜnda satÜlacak
türden kadÜn çantalarÜ üretmiíler. ñki lira
kârla satarak geçimlerini saðlÜyorlar. Onlar
da KOSGEB desteðinde kendi iílerini kurmanÜn, daha iyi bir makine ile daha fazla ve
daha kaliteli üretim yapmanÜn hayaliyle katÜlÜyorlar eðitime. PazarcÜlÜk yapan, haftanÜn
her günü bir baíka ilçenin beldenin pazar
yerinde ucuz giyim eíyalarÜ satan, soðuktan,
yaðmurdan çamurdan yÜlmÜí, kapalÜ bir
mekanÜn, kendi dükkanÜnÜn hayalini kuranlar var. Restoran, kuaför, cafe açmak gibi
bilindik iíler yanÜnda, galvaniz ustasÜ olup
mangal yapÜp satmayÜ düíünenden, yamaç
paraíütü kursu açmayÜ düíünüp doða severlere uygun bir tesis kurmayÜ düíünene,
kadayÜf üretmek isteyenden, seramik atölyesi kurmak isteyene kadar farklÜ iílere kafa
yoranlara rastlamak mümkün uygulamalÜ
giriíimcilik eðitimlerinde.

olabilecekleri bir zemin oluĀturmanàn gerekli
olduØuna karar vererek SßNERJßTÜRK Ņkrini ortaya çàkarmàĀ olduk. HedeŅmiz dünyanàn
neresinde olursa olsun, her Türk giriĀimcinin,
sanayicinin, Āirket yöneticisinin birbirinden
haberdar olmasà, iletiĀim içinde olmasànà saØlamaktàr” dedi.

“Sinerjiyi Yurt içi ve
dàĀàndaki Türkler oluĀturacak”
Gülhan “Türk” kelimesinden de ne anladàklarànà Āöyle açàkladà: “Türk kelimesinin anlamànà da sadece bu iklimden beslenmiĀ olan,
bu ülkenin çàkarlarà için çalàĀmaya hazàr olana
kiĀi olarak nitelendiriyoruz. Bu ßstanbullu bir
Musevi olabilir, Sivaslà bir Çerkez olabilir,
Diyarbakàrlà bir Kürt olabilir, bir Ermeni olabilir, bizim için önemli olan o kiĀinin kendini
Türkiye Cumhuriyeti yurttaĀà olarak tanàmlamasà ve bu ülkenin geliĀmiĀlik düzeyine katkàda bulunmak için çalàĀmaya hazàr olmasàdàr.”
Bir ülkenin kalkànmasànda yurt dàĀànda yaĀayan vatandaĀlarànàn o ülkeye yapmàĀ olduklarà yatàràmàn çok önemli olduØunu vurgulayan Gülhan; “Çin, ßrlanda, Hindistan, ßsrail
ve benzeri birkaç ülkede; o ülkelerin kalkànmasànda yurtdàĀànda yaĀayan vatandaĀlarànàn
anavatanlaràna yapmàĀ olduklarà yatàràmlaràn
ve anavatanlaràndaki Āirketlerle iĀ birlikteliØinin çok önemli bir paya sahip olduØuna
dair birçok makale ve tespit bulunmaktadàr.
Her yatàràmcà için cazip, son derece büyük
bir pazar olmasàna raØmen, Çin’e yapàlan 50
Milyar $’làk yatàràmàn 45 Milyar $’làk kàsmànàn Çin dàĀànda yaĀayan Çinlilerce yapàldàØà,
ßrlanda’ya verilen iĀlerin çoØunun, dünyanàn
her yerindeki ßrlandalàlar tarafàndan yönlendirildiØi, ßsrail’deki iĀ hacminin neredeyse

hepsinin, ßsrail dàĀànda yaĀayan Musevilerce
yaratàldàØà dikkate alànmalàdàr” diye konuĀtu.
SßNERJßTÜRK’ün Āimdilik 24 ülkede gönüllü temsilcileri olduØunu ve bir süre sonra,
kurumsal bir yapà haline geldiØinde, bir sene
içinde 60 ülkede gönüllü temsilcileri olacaØànà
söyleyen Gülhan, bu ülkelerde teknoloji yoØunlaĀma merkezleri ve en az bir temsilcilerinin mutlaka bulunacaØànà belirtti.

“Rekabet, artàk bir savaĀ”
Dünya rekabet ortamànàn çok çetin bir savaĀ
halini almàĀ olduØunu söyleyen Gülhan; “Siz
de ülke olarak bu savaĀta yer almak zorundasànàz. Artàk bir savaĀ halini almàĀ olan rekabet ortamànda büyük Āirketlerin yöneticileri
komutanlar, bu Āirketlerin tümü de ordulardàr.
Ben bu savaĀta gelip gelmek istemiyorum diyemezsiniz. SavaĀmak ve galip gelmek zorundasànàz” dedi.
Sinerjitürk’ün çalàĀma alanlarànà; endüstriyel tasaràm, enerji, nanoteknoloji, gemi inĀa,
otomotiv, saØlàk teknolojileri, savunma, uzayhavacàlàk, telekominikasyon, biliĀim olarak
belirlediklerini söyleyen Gülhan, bu alanlaràn
esnek olduØunu, katàlàmcàlaràn, bu baĀlàklara
gönüllülerin önerileri ile yeni alanlar da eklenebileceØini söyledi.

“Marka yaratamazsanàz
kazanamazsànàz”
Gülhan, marka yaratmanàn önemine de Āu
sözlerle deØindi: “Ülkemizi teknoloji üreten,
tasaràm yapan, marka yaratan ve dünya gayri
saŅ hasàlasàndan daha fazla pay alan bir ülke
haline getirmek istiyoruz. Marka yaratmanàn
altànà özellikle çizmek istiyorum, çünkü marka ve tedarik zincirleri size ait deØilse kazanamazsànàz. 24 milyar Euro’luk oyuncak pazarànàn %98’i Çin’de üretiliyor fakat Çin bu iĀten

SøNERJøTÜRK PLATFORMU BaúkanÕ
Abdullah Raúit GÜLHAN
yalnàzca 3 milyar Euro kazanabiliyor. Neden?
Çünkü marka ve tedarik zinciri baĀka ülkelere
ait. Biz bu yüzden endüstriyel tasaràm konusunu çalàĀma alanàmàz içine aldàk ve marka yaratmanàn önemini her ortamda vurguluyoruz.”
“SßNERJßTÜRK sizin, bizim, hepimizin
gelecek tasaràmàdàr” diyen Gülhan konuĀmasànà Āöyle tamaladà: “Bizler sadece gönüllülük
temelinde bir araya gelmiĀ kiĀiler olarak, ülkemizin kalkànmasàna, ihracat kapasitesinin
arttàràlmasàna, yurt dàĀàndaki insanlaràmàzàn
yurt içindeki insanlaràmàzla daha çok iĀbirliØi
yapmasàna katkàda bulunmaya çalàĀàyoruz. Bu
anlamda bir veri tabanà oluĀturmak istiyoruz.
Hangi ülkede hangi vatandaĀàmàz hangi Ņrmaya sahip, hangi büyük Ņrmada yönetici, bir
akademisyense hangi alanda çalàĀàyor, hangi
üniversitede görev yapàyor, tüm bu bilgilere
sahip olmak, bunlarà derleyip toparlamak istiyoruz. Tüm bu çalàĀmalarà gönüllülük, iyi
niyet, sadakat duygusu ve büyük bir keyiņe
yapàyoruz.”

cuneytorkmez@tosyov.org.tr

íadÜklarÜ sosyal çevrelerinden kaynaklanan
psiko -sosyal ve ekonomik sorunlarÜnÜ tespit
ederek, bireyin giriíimci tarafÜnÜn varlÜðÜnÜ
ona hissettirerek yaíamÜna cesaretle yön
verecek adÜmlarÜ atabilmesine yardÜmcÜ
olabilmeliler. Eðitim dÜíÜ zamanlarda, atölye
Bir umutla giriíim !
çalÜímalarÜnda iletiíimlerini, kendilerine gösterilen saygÜya layÜk olabilmeliler. Eðitimci
tarafÜ bu. KatÜlÜmcÜ tarafÜna gelince aslÜnda
baíta söylememiz gereken bir ayrÜntÜ, bu
eðitimlere katÜlacaklarÜn seçiminin neye
göre yapÜlmasÜ gerektiði. SÜnav mÜ ? Mülakat
Cüneyt ÖRKMEZ
mÜ ? Eðitim durumuna mÜ bakÜlacak olduðu
ve seçimi kimin yapacaðÜ ? AslÜnda her biri
de bu eðitimleri gerçekleítiren kurumlar
Yerelliðin, kültürel deðerlerin ticarileímesine, yanÜnda ihtiyaç yaratan bir giriíimci anlayÜía tarafÜndan farklÜ farklÜ biçimlerde katÜlÜmcÜ
katma deðer yaratan ürün ve hizmetlere
da sahibiz.
seçimi aíamasÜnda uygulanan yöntemler.
dönüíümüne yol açan, açtÜðÜ yolda yeni ií
Düíüncem aðÜrlÜklÜ mülakata dayalÜ olmasÜnìimdi KOSGEB uygulamalarÜ ile giriíimalanlarÜ, istihdam ve ticari canlÜlÜk yaratan,
dan yana. Tabii ki objektif bir bakÜí açÜsÜ ve
ciliðe ilgi çok daha yoðun.. Bu eðitimlere
kalkÜnmada anahtar bir kelime giriíimcilik.
bu bakÜí açÜsÜna sahip deðerlendiriciler yolu
katÜlÜmÜn ana cazibe merkezi hibe ve destek
Sadece bizde deðil dünyada da böyle.
ile. Çünkü bu eðitimlere her kesimden insan
yanÜnÜn olmasÜ. ìu an için görüntü bu.
katÜlÜyor. Özellikle büyük íehirler dÜíÜnda test
Avrupa’nÜn 2000 yÜlÜnda, uzak doðuda
Benim de eðitimci olarak içerisinde bulunusulü ile kimin giriíimci olacaðÜnÜ anlamak,
meydana gelen ucuz maliyetli üretim ataðÜ
duðum KOSGEB Giriíimcilik Desteði kapözellikle her kesime açÜk bu eðitime katÜlave teknolojiye dayalÜ büyümesi karíÜsÜnsamÜnda verdiðimiz uygulamalÜ giriíimcilik
caklarÜ seçim aíamasÜnda doðru bir yöntem
da sarsÜlan rekabet gücüne direnebilmek
eðitimleri sanki iíin formalitesi gibi görüolarak düíünülmemeli. Bazen sadece okuadÜna kendine hedef koyduðu Lizbon
nüyordu. KatÜlÜmcÜlarÜn ilk algÜsÜ bu yönde.
Stratejileri’nin içerisinde var olan ana düMinimum 60 saatlik eðitimi mutlaka eðitim
ma yazma bilen iki fakülte bitirenden daha
íünce bilgiye dayalÜ büyüme ile deðer yagibi yapmak kadar katÜlÜmcÜlara giriíimlerin- giriíimci çÜkabiliyor.
ratÜlmasÜ. Bunun yolu ise yaratÜcÜ, yenilikçi,
de baíarÜya giden en önemli aíamanÜn bu
eðitimler olduðunu hissettirmek gerekiyor..
giriíimciliðin yaygÜnlaítÜðÜ bir toplumdan
Giriíim tutkusu, eðitim faaliyetlerini dogeçiyor. Avrupa’nÜ 2000 yÜlÜndan 2012
ðurdu. Ülkemizde her alanda eðitime ihtiyaç
Bu yolda giriíimcilik eðitmenlerinin rolü
ye bu yolda ekonomisini düzeltmek adÜna
var. Git gide artan sayÜda açÜlan giriíimcilik
son derece önemli. Öncelikle bu eðitimler
fazlaca yol aldÜðÜ söylenemez. Bunun en
eðitimlerini bir fÜrsat olarak düíünerek topluEvet giriíimcilik artÜk köylünün de kentlinin önemli kanÜtÜ hala kriz ve ekonomik durgun- birer yetiíkin eðitimi olduðu unutulmamu aydÜnlatan yanÜyla deðerlendirilmeliyiz.
malÜ. KatÜlanlara aktarabileceðiniz önemli
lukla boðuían bir görüntüye sahip olmasÜ.
de desteklendiðini bildiði bir konu. Gençler
Bir prosedür olarak görülen eðitimlerin
bilgileriniz ve deneyimleriniz olmalÜ.. Etkili
Bizim durumumuz çok daha dikkat çekici.
arasÜnda da dalga dalga yayÜlan bir karisürdürülebilir ií planÜna dönüíme ve baíasunum teknikleri yanÜnda çok iyi iletiíim
Nüfusumuz Avrupa ortalamasÜndan daha
yer hedefi. Üniversitelerde, meslek yüksek
rÜya ulaíma íansÜ yok denecek kadar az. Bu
kurulmasÜ gerekiyor katÜlÜmcÜlarla. Birazda
okullarÜnda öðrenci topluluklarÜnÜn organize genç. Ekonomideki dinamizmimiz, insan
sosyal sorumluluk tarafÜ olmalÜ eðitimcilerin. yüzden hakkÜnÜ vermek ve bu 60 saati nasÜl
ettiði etkiliklerin baí konusu. KadÜn giriíimci- yapÜmÜz ve devlet politikalarÜ ile destekledaha verimli bir eðitime dönüítürebiliriz diye
Yerine göre birer sosyal hizmet uzmanÜ gibi
liðinden, tekno giriíimciliðe, tarÜmsal giriíim- nen uygulamalara hÜzlÜ adapte olabilme
ciliðe uzanan katmanlara ayrÜlan bir alan.
gücümüzle orantÜlÜ. ñhtiyaçlara göre giriíim
davranabilmeliler. Yani bireylerin içinde ya- düíünmek gerekiyor.
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OSBÜK’ün küme modeli OSTøM’den
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluúu tarafÕndan kurulan
“Ortak Projeler ÇalÕúma Gurubu” çok sayÕda OSB temsilcisinin
katÕldÕ÷Õ toplantÕda bölgesel kalkÕnma modelleri arasÕnda adÕ geçen
ve OSB yönetmeli÷inin 35. maddesinde de yer alan ‘Kümelenme’
kavramÕnÕ masaya yatÕrdÕ.

O

rganize Sanayi Bölgeleri Üst KuruluĀu (OSBÜK) “Ortak Projeler ÇalàĀma
Grubu” ilk toplantàsànà “Kümelenme Desteklerine Tavsiyeler” baĀlàØà ile yaptà.
OSTßM OSB Bölge Müdürü Adem Aràcà yönetimindeki çalàĀmada kümelenme kavramà
ve OSTßM’de kurulan kümelenmeler ayràntàlà
olarak deØerlendirildi.
Toplantàya OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn, OSBÜK Genel Sekreteri Ali Yüksel, UĀak
Deri Karma OSB, Kocaeli Dilovasà OSB,
ASO 1. OSB, Bartàn OSB, Kayseri ßncesu
OSB, ßMES OSB, BaĀkent OSB, Adana Hacà
Sabancà OSB, Çorum OSB, DOSAB OSB,
Gebze Plastikçiler OSB’den yetkililer, Bilim
Sanayi ve Teknoloji BakanlàØà Kümelenme
Uzmanlarà ve OSTßM OSB Küme Koordinatörleri katàldà.

OSTøM OSB Bölge Müdürü
Adem ARICI

“Kümelenme Desteklerine Tavsiyeler” baĀlàØàyla yapàlan toplantàda bölgesel kalkànma
modelleri arasànda adà sàkça geçmeye baĀlayan
ve OSB yönetmeliØinin 35. maddesinde de yer
alan ‘Kümelenme’ kavramà masaya yatàràldà. Toplantàda kümelenme kavramànàn genel
anlamda tanàmà, kümelerden hangi kamu kuruluĀunun sorumlu olmasà gerektiØi, kümelenmelerin tüzel kiĀiliklerinin ne olmasà gerektiØi,
Ņnansmanàn nasàl saØlanmasà gerektiØi ve uygulanacak desteklerin nasàl derecelendirileceØi
gibi konularda katàlàmcàlaràn görüĀleri alàndà.

törde bu çalàĀmalarà yürüttüklerini söyledi.
Kümelenme çalàĀmalarà öncesinde bölgelerinde bir rekabet analizi yaptàrdàklarànà ve bu
analiz sonucunda bölgelerinin 4 farklà sektörde
rekabetçi olabileceØini gördüklerini söyleyen
Aràcà; “Bu çalàĀma ile ortaya çàkan savunma,
medikal, iĀ ve inĀaat makineleri ve yenilenebilir enerji sektörlerinde kümelenme çalàĀmalarànà baĀlattàk” dedi. O günden bugüne gelinen
noktada kümeleri tüzel bir kimliØe kavuĀturma
ihtiyacà ortaya çàktàØànà ve bu yüzden tüm kümelerin dernekleĀtiØini söyleyen Aràcà, “Biz
faaliyetlerimizi kümelenme mantàØàyla yürütüyoruz ama bazà noktalarda kendimizi bir
tüzel kiĀilikle tanàmlamamàz, gerektiØinde de
dernek kimliØimizi kullanabiliyoruz” dedi.

Toplantànàn açàlàĀànda konuĀan OSTßM OSB
Bölge Müdürü ve OSBÜK Ortak Projeler ÇalàĀma Grubu BaĀkanà Adem Aràcà, OSTßM
OSB olarak kümelenme çalàĀmalaràna 2007
yàlànda baĀladàklarànà ve Āu anda 4 farklà sek-

OSTßM’de faaliyet gösteren 4 kümenin
sunumlarànàn da yapàldàØà toplantà sonunda,
küme faaliyetlerinin doØru ve faydalà bir Āekilde yürütülebilmesi için çalàĀma grubunun
ortak tavsiyeleri ortaya koyuldu.

Ç

Çin’in üretimde kapitalist yönetimde sosyalist sistemi benimseyerek dünya üretim
ve tasarrufunda baíat rol oynamasÜ, dünya
ekonomisinde adeta dünyaya büyük bir
gök taíÜ çarpma etkisi yarattÜ. Bu olay,
ABD, Kanada, AB, ñngiltere, Japonya gibi
70 trilyon dolarlÜk dünya GSYñH’sÜnÜn 50
trilyonunu üreten ülkelerde dengesizliklere
neden oldu. Dengesizlik kendini öncelikle
vücutta tansiyon, ateí ve íekere benzeyen
faiz, enflasyon, borsada kendini gösterdi.
Buradan borçlanma, büyüme ve istihdama
sÜçradÜ. Bu dengesizliði gidermek ve yeni
denge durumuna gelmek için adÜ geçen
ülkeler GSYñH’larÜnÜn % 16 si ila %22’ si
arasÜnda parasal geniílemeye gittiler. Bu da
yaklaíÜk 9 trilyon dolara denk gelmektedir.
YapÜlan parasal geniílemeye raðmen,
reel ekonomi olan istihdam, büyüme ve
borçlanmada istenen geliíme olmamakta.
Tam tersi dünya likidite tuzaðÜna düímüí
durumda. Likidite tuzaðÜ, faizlerin çok düímesine raðmen insanlarÜn ellerindeki para
ve benzeri likit (hazine bonosu ve tahvili)
varlÜklarÜ yatÜrÜma yönlendirmemesidir.
Peki, insanlar niçin böyle davranmakta?
Geleceðe güvenmedikleri için. Niçin geleceðe güvenmemekteler? Çünkü oy vererek
seçtikleri politikacÜlarÜn ekonomi politikasÜ
konusunda doðruyu yaptÜklarÜna inanamamaktalar. Parasal geliíme yapanlar tüm
dünyada baðÜmsÜz kuruluí olan Merkez

sefikcaliskan@hotmail.com

að dile gelsin!
ñnsanoðlu kesinlikle hüsrandadÜr, kesinlikle!
Bu hüsrandan sadece iman edenler, iyilik,
güzellik ve doðruluk için çalÜíanlar, hak ve adalet
için omuz omuza verenler ve güçlüklere omuz
omuza göðüs gerip acÜlarÜ paylaíanlar kurtulmuítur.” (Asr)

Diyarbakàr OSB
geleceØini aradà
DoØu ve GüneydoØu ßĀ Kadànlarà
DerneØi’nin (DOGÜNKAD) öncülüØünde,
KaracadaØ Kalkànma Ajansà’nàn organize
ettiØi Diyarbakàr Sanayi ve Ticaret Odasà (DTSO) ile Diyarbakàr OSB ßĀadamlarà
DerneØi (DOSßAD) desteklediØi “Diyarbakàr OSB Sorunlarà ve Çözüm Önerileri”
çalàĀtayà yapàldà.
OSBÜK BaĀkanà Nurettin Özdebir’in
de katkà verdiØi ÇalàĀtayàn “OSB’lerde
kurumsal
yapà” temalà
oturumunu
OSTßM OSB
Basàn
ve
Halkla ßliĀkiler Koordinatörü Kemal
Çeküç yönetti. OSTßM
OSB’nin
projeleri ile
iĀbirliØi modellerinin
paylaĀàldàØà
oturama Diyarbakàr Valisi Mustafa Toprak da katàldà.
Toprak, geçmiĀte yaĀanan sorunlardan ders
çàkaràlarak, ileride aynà sorunlaràn yaĀanmamasà için çok çalàĀàlmasànà ve ümitli
olunmasà gerektiØini söyledi.
Toprak, göçle birlikte artan Diyarbakàr
nüfusunun istihdam sorununa, ilgili devlet
kurumlarànca oluĀturulan projelerle çözüm
arandàØànà belirterek, fabrikalara ara eleman
yetiĀtirme konusunda ßÿKUR tarafàndan
yürütülen meslek edindirme kurslarànàn
önemli olduØunu söyledi. OSB’nin bir
kültürünün oluĀmasà gerektiØini anlatan
Toprak, sözlerini Āöyle sürdürdü: “Bunu

Dünya ekonomisinde
likidite tuza÷Õ; bizde?

ÿeŅk ÇALIÿKAN

bankalarÜ. ñnsanlar bilmekte ki, parasal
tedbirler ekonomileri iyileítirmezler. Sadece
ekonomiyi iyileítirecek politik mali tedbirleri
almalarÜ için siyasetçilere fÜrsat sunarlar.
Para otoritelerince faizlerin ve enflasyonun
düíük tutulmasÜ, hükümetlere yapÜsal tedbir
almalarÜ için ortamÜ uygun hale getirmek
içindir. Bunu ameliyata girecek hastanÜn
yardÜmcÜ doktorlarca tansiyon, ateí ve íeker
durumunun dengede tutmasÜna benzetebiliriz. Ancak bir türlü cerrah iíe giriímemektedir. Cerrah siyasiler ve hükümetlerdir.
Siyasiler niçin yapÜsal tedbirler almamakta? Bunun nesnel ve öznel iki nedeni
bulunmaktadÜr. Nesnel neden, dünya ekonomisinin tamamen küresel hale gelmesi
ile alÜnacak tedbirlerin de dünya çapÜnda
olmasÜnÜ zorunlu kÜlmasÜdÜr. ìu anda dünyada küresel tedbir alÜnacak bir zemin ve
yetkili bulunmamaktadÜr. BM, ñMF, DB,
G20, G7 gibi giriíimler henüz iíin çok baíÜ
sayÜlÜr. Bu baílÜklar altÜnda bir araya gelmeler de íimdiye kadar diíe dokunur bir çare
üretmemiítir. Öznel neden, politikacÜlarÜn
çapsÜzlÜðÜ ve seçim kaygÜlarÜdÜr. AB’nin
Yunanistan meselesinde içinde düítüðü
durum hem politikacÜlarÜn yetersizliði hem
de koltuk sevdalarÜna güzel bir örnektir. Yunanistan yÜllarca AB’yi ve halkÜnÜ kandÜrmÜí.

Rakamlarla oynamÜí halkÜ borçlandÜrarak
sahte refah üretmií. ñktidar partisi ve muhalefet % 50’ye yakÜn oy aldÜlar ve deðiíerek
iktidar oldular. Ancak gelinen noktada
Yunanistan iflas etti. PolitikacÜlar koltuk
sevdasÜna halkÜ istismar etti halk da bunu
onayladÜ. Yani tencere dibin kara seninki
benden kara. ìÜracÜnÜn(politikacÜ) íahidi
BozacÜ(halk) oldu. AB de buna göz yumdu.
Sorun çözmeye gelince, AB’nin liderleri
topu taca attÜlar. Tek parasÜ olan, coðrafi
olarak aynÜ bölgede bulunan, gümrük birliði içinde bulunan ve AB ekonomisinin %
2’si dahi olmayan ekonomiyi nasÜl düzlüðe
çÜkaracaðÜ konusunda politika üretemediler
ve iíi parasal geniílemenin içine alarak
íimdilik dondurdular.
Bütün bu geliímeler olurken ülkemiz
nerede? Dünya para bolluðu içinde yüzmekte. ABD, 2014’e kadar faizleri %0,25’te
,10 yÜllÜk tahvillerin de % 2’nin altÜnda
olacaðÜnÜ taahhüt etmekte. AB, % 1 ile 3
yÜl vadeli 1.3 trilyon dolar para verdi. Bu
paradan banklar faydalandÜðÜ gibi, tüketici
finansman íirketleri de faydalandÜ. Çin,
munzam karíÜlÜklarÜ düíürdü. Japonya ve
ñngiltere piyasalara para vermeye devam
edeceðini açÜkladÜ. Bu ortamda 10 yÜllÜk
faizler % 2’lerde gezmekte, enflasyon ise %

Diyarbakàr’àn genelinden ayrà düĀünmek
mümkün deØil tabi. Diyarbakàr’da 20 yàl
önce 450-500 bin nüfus varken, bugün 1
milyon 600 bin nüfus var. En fazla ilçelerden göç alan bir il ve en fazla çevre illere
göç veren bir ildir Diyarbakàr. ÿimdi tüm
bunlarà üst üste koyduØumuzda, müteĀebbis
ruhun ve iĀ azmi kalmamàĀtàr. Kàrsal kültür,
kent kültürü haline gelmiĀ. Bunun için bir
zaman geçmesi
gerekiyor. Ayràca sermaye
birikimi baĀka
alanlara kaçmàĀ. ÿimdi biz
ne yapàyoruz?
Hem
ortamà
güzelleĀtirmeye çalàĀàyoruz,
hem
yatàràm
iklimi oluĀturmaya çalàĀàyoruz.”
KonuĀmalaràn
ardàndan
toplantàya katkà verenlere Karacada Kalkànma Ajansà tarafàndan plaket verildi. Ankara
Sanayi Odasà BaĀkanà Nurettin Özdebir’e
plaketini Vali Mustafa Toprak verdi. Toplantàya AK Parti Diyarbakàr milletvekilleri
Galip EnsarioØlu, Mine Lök Beyaz, M. Süleyman HamzaoØullarà, Cuma ßçten, BDP
milletvekili Altan Tan, Vali Yardàmcàsà Cemal Hüsnü Kansàz, Ankara Sanayi Odasà
BaĀkanà Nurettin Özdebir, DOGÜNKAD
BaĀkanà Nevin ßl, DTSO BaĀkan Vekili
Diyadin Gezer, iĀ kadànlarà ve çok sayàda
sanayici ile iĀ adamà katàldà.

4’ler civarÜnda, yani dünyada negatif faiz
var. CivarÜmÜzda Arap BaharÜ, ñran gerilimi,
Avro’nun yükselmesi nedeni ile ekonomik
olarak rakiplerimiz felç halde, rakiplerimizin
ve komíularÜmÜzÜn pazarlarÜnda ise yüz yÜlda
karíÜlaíÜlacak bir boíluk bulunmakta. Dünyada para bolluðu, buna raðmen enflasyon
düíüklüðü, dÜí pazarlarÜn sahipsizliði ülkemize büyük fÜrsatlar sunmaktadÜr.
Bütün bunlar veri iken ülkemizde hala
bütçeden borç faizi olarak 52 milyar TL
ödenmektedir. KOBñ’ler ve bireysel tüketiciler banklara 50 milyar TL faiz ödemektedir. Garip guraba % 10 enflasyon altÜnda
ezilirken, enflasyonla fiyatlarÜ artan zorunlu
tüketim mallarÜnÜ alabilmek için % 17 faiz
ödemek zorunda kalmaktadÜr. Geliri olmasÜ
gereken parayÜ borç almak zorunda kaldÜðÜ
için siyasilerce “hadi yine iyisin” cümlelerine muhatap olmaktalar.
Siyasilerimizin dünyanÜn bu mümbit
ortamÜndan acilen faydalanmasÜ gerekir.
Böyle bir ortam geçen yüzyÜlda çÜkmÜítÜ. Ve
baíarÜlÜ bir lider kadrosu ile milli birlik ve
bütünlük saðlanmÜí 1699 tarihinden beri
gerileyen OsmanlÜ devletinden zar zor bu
günkü devlete ulaíÜlmÜítÜr. Bu günkü siyasi
kadrolarÜmÜz da acilen üretim, tasarruf, verimlilik, ihracat odaklÜ bir ekonomik yapÜya
kavuímamÜz için gerekli tedbirleri almalÜdÜr.
Bu tedbirleri almamÜz için nesnel íartlar son
derece uygundur. Geriye siyasilerimizin
öznel íartlarÜ kalmaktadÜr. Yani yeterlilik
ve koltuk sevdasÜ konusunda tarihi sÜnavla
karíÜ karíÜyalar. Bir önceki paragrafta görüleceði gibi, íu ana kadar sÜnavÜn iyi gitmediði kanaatindeyim.
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OSSA’da her firma ihracat yapacak
OSTøM Savunma ve HavacÕlÕk Kümelenmesinin, “Rekabeti ArttÕrma ve øhracat Kapasitesi Geliútirme
Projesi” Ekonomi BakanlÕ÷Õ deste÷i ile gerçekleútirilecek. Proje kapsamÕnda imalatçÕlara yönelik
yapÕlacak analiz sonrasÕ sektör ¿rmalarÕndan her birinin en az bir ülkeye ihracat yapmasÕ hedeÀeniyor.

O

STßM Savunma ve Havacàlàk Kümelenmesi (OSSA) üye Ņrmalarànàn rekabetçiliØini arttàrmak için
yaptàØà çalàĀmalarà sürdürüyor. “OSTßM Savunma ve Havacàlàk Kümelenmesi Rekabeti
Arttàrma ve ßhracat Kapasitesi GeliĀtirme
Projesi” Ekonomi BakanlàØà desteØi ile hayata geçiriliyor. 3 yàl sürecek olan proje ile
OSSA üyesi Ņrmalardan bugüne kadar hiç
ihracat yapmamàĀ olan Ņrmalaràn en az bir
ülkeye ihracat yapmasà, ihracat yapmakta
olan Ņrmalaràn ise çalàĀtàklarà ülke sayàsànàn
arttàràlmasà hedeņeniyor.

velisaritoprak@gmail.com

Veli SARITOPRAK

ñí AhlâkÜ Üzerine
Özlü Sözler

ñstanbullu sanayici dostumuz ve
gazetemizin sürekli takipçisi ve okuru
R.Ali TOPÇU’ nun derlediði ñì
AHLAKI üzerine özlü sözler çalÜímasÜnÜ
köíemize taíÜyorum. R.Ali TOPÇU’ ya
teíekkürler.
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Projenin açàlàĀ ve bilgilendirme toplantàsà, projenin ihtiyaç ve sektör analizleri
aĀamasàndaki çalàĀmalarà gerçekleĀtirecek
olan Türkiye Teknoloji GeliĀtirme Vakfà
(TTGV) uzmanlarànàn da katàlàmàyla OSTßM OSB toplantà salonunda gerçekleĀtirildi. 3 yàl sürecek olan, toplam 1 Milyon
100 Bin TL bütçeli proje süreci, Ņrmalaràn
ihtiyaç ve sektör analizlerinin yapàlmasà ile
baĀlayacak. TTGV uzmanlarànàn tek tek
tüm katàlàmcà Ņrmalarla görüĀmeler yaparak
gerçekleĀtirecekleri analiz süreci sonunda,
Ņrmalaràn eksik ve geliĀtirilmesi gereken

SaðlÜklÜ bir ií ahlakÜ demokratik,
yaratÜcÜ, özgür ve giriíimci bir
toplum düzeninin en büyük
güvencesidir. Nejat EczacÜbaíÜ
KazanÜlanlardan íÜmarmamak,
kaybedilenlerden de yÜkÜlmamak
önemlidir.
Güvensizlik maliyeti arttÜrÜr,
çözümü zorlaítÜrÜr.
Bizi aldatan bizden deðildir. Hz.
Muhammed (sav)
Allah sizin dÜí görünüíünüz
ve mallarÜnÜza bakmaz. Ancak
kalplerine ve iílerinize bakar. Hz.
Muhammed (sav)
Gemi batarken önce fareler kaçar.
Atasözü
Zekat, fakirin hakkÜ, zenginin
borcudur.
TartÜda eksik tartanÜn günahlarÜ
aðÜrlaíÜr. Ayet-i Kerime
Doðru, emin biri tacir
peygamberler, sÜddikler ve íehitler
ile haír olunur. Hz. Muhammed
(sav)
Yemin malÜn karÜnÜ çoðaltÜr, fakat
bereketini azaltÜr. Hz. Muhammed
(sav)
Teknen varsa teknenin kÜçÜnda,
iíin varsa iíinin baíÜnda
duracaksÜn. Atasözü
Tekkeyi bekleyen çorbayÜ içer.
Atasözü
BaíarÜ için ticaret ve sanayimizde
insan unsurunu yükseltmeliyiz. ñíe
dostluk, itimat, itibar ve heyecan,
iítirak kavramlarÜnÜ katmalÜyÜz.
ñí hayatÜnda baíarÜ sezgi gücüne
baðlÜ olabilir. Sezgi, aklÜn gözüyle
hayal gücünün ürünüdür.
Yöneticiler birçok ürüne yatÜrÜm ve
iíe alma kararÜnÜ sezgiyle vermek
durumundadÜrlar.
Allah’Üm erken iíbaíÜ yapan
ümmetimin iílerini bereketli kÜl.
Hz. Muhammed (sav)
Hak Teala rÜzÜklarÜ, fecr ile güneíin
doðacaðÜ vakitler arasÜnda verir.
Sabah uykusu rÜzka manidir.
Maddi rÜzÜklarÜn daðÜtÜlmasÜ sabah
namazÜndan sonra olur.
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Uykuyu seversen yoksullaíÜrsÜn,
uyanÜk durursan ekmeðin bol olur.
Hz. Süleyman (as)
Sabah erken kalkanÜn rÜzkÜ bol
olur.
Üzerine güneí doðdurtmak rÜzkÜ
önler. Hz. Muhammed (sav)
Kiíi din kardeíinin satÜíÜ üzerine
satÜí yapamaz ve onun pazarlÜðÜ
üzerine pazarlÜk yapamaz. Hz.
Muhammed (sav)
ñí ahlakÜ, genel ahlak Ün ií
dünyasÜna yansÜmasÜndan baíka
bir íey deðildir.
Firmalar, alanlarÜnda faaliyet
gösteren güçsüz firmalarÜ yok
etmek ve silmek için aíÜrÜ fiyat
kÜrmalarÜ caiz deðildir. KÜran kÜrana
ticaret ñslamiyetteki kardeílik,
merhamet, íefkat ilkelerine
aykÜrÜdÜr.
Yalan olmasa bile satÜí esnasÜnda
yemin etmek doðru deðildir.
Tefecilik asÜrlardÜr insanlarÜn
baíÜna bela olmuí dertlerden
biridir.
ñíletmelerde, organizasyonlarda
meíruiyetin, saygÜnlÜðÜn ve
güvenin gereði açÜklÜktÜr.
Bir tüccarÜn itibarÜnÜ meydana
getiren doðruluðudur. Carlo
Goldoni
Tüccar, milletin emeði ve üretimini
kÜymetlendirmek için eline ve
zekasÜna emniyet edilen ve bu
emniyete liyakat göstermesi
gereken adamdÜr. M.K. Atatürk
KÜsa ve kestirme yoldan ticaret
yaparak para kazanmak fazla
sürmez, fakat ilkeler asÜrlar sürer.
Henry Ward Boecher
Sadece paraya odaklanmÜísak ne
sevdiklerimiz, ne müíterilerimiz
ne de ülkemiz için hiçbir deðer
yaratamayÜz. Çünkü deðer
yaratmak sabÜr ister. Oysa ki
paranÜn sabrÜ yoktur.
Ülke sanayisine hizmet etmek
kutsal ve yüce bir görevdir.

yönleri ortaya koyulacak. Ortaya çàkan eksiklikler deØerlendirilerek oluĀturulacak
olan eØitim programà ile bu eksikliklerin
giderilmesine çalàĀàlacak. Ayràca yurt dàĀà
fuar katàlàmlarà ve birebir iĀ görüĀmelerinin
de planlandàØà proje çerçevesinde, yurt dàĀàndan satàn alma heyetleri de davet edilip,
OSSA Ņrmalarànàn üretim alanlarànà ziyaret
etmeleri ve yeni iĀ baØlantàlarà kurulmasà
hedeņeniyor.
Türkiye Teknoloji GeliĀtirme Vakfà
(TTGV) uzmanlaràndan Tülay Akarsoy
Altay toplantàda projenin ihtiyaç ve sektör
analizleri aĀamalarànda yapàlacak çalàĀmalarla ilgili bilgi verdi. Bu süreci “Firmalaràn teknolojik yeteneklerini, yenileĀim süreç ve bileĀenlerinin bütünsel ve sistematik
bir yaklaĀàmla deØerlendirilmesi” olarak
tanàmlayan Altay, bu çalàĀma sürecinde
Ņrmalaràn kendilerine karĀà dürüst ve açàk
olmalarànàn önemine deØindi. DoØru bilgilere ulaĀabilmenin projenin doØru yönde
geliĀmesi açàsàndan son derece önemli olduØunu söyleyen Altay, analiz sonu cunda
her Ņrmaya özel bir analiz raporu çàkaràlacaØànà, her Ņrmanàn bu analiz ile eksi ve artà
yöndeki özelliklerini görebileceØini belirtti.
Tüm raporlar birleĀtirildiØinde ise OSSA
Ņrmalarànàn genel ihtiyaçlarànàn ortaya koyulmuĀ olacaØànà belirten Altay, bu raporun
sonucuna uygun eØitim programlarà düzenleneceØini söyledi.

TTGV Baú UzmanlarÕndan Mahmut Kiper,
proje kapsamÕnda yapÕlacak olan ihtiyaç
ve sektör analizlerinin sonuçlarÕna göre
¿rmalara e÷itimler verilece÷ini söyledi.

TTGV BaĀ Uzmanlaràndan Mahmut Kiper de, çaØàmàzda artàk üretim sistemlerinin
farklàlaĀtàØànà, iĀbirliØinin önem kazandàØà,
tüm aktörlerin ve Ņrmalaràn bir araya geldiØi sistemlerin uygulanmaya baĀladàØà bir
döneme girildiØini belirtti. Bu sistemlere en
iyi örneØin kümelenme çalàĀmalarà olduØunu belirten Kiper, OSTßM’i bu anlamda çok
baĀaràlà bulduØunun altànà çizdi. Rekabet
edebilirlikte artàk önemli olanàn yeni ürün
ve fark ortaya koymak olduØunu da belirten
Kiper, ucuzluØun artàk rekabet ortamànda
önemi kalmadàØànà söyledi. Projenin analiz aĀamasànàn Ņrmalaràn eksik yönlerini
ortaya koymak için çok önemli bir aĀama
olduØunu da belirten Kiper; “Bu noktada
Ņrmalaràn istekli ve katàlàmcà olmalarà çok
önemli. Bizler bu analizle Ņrmanàzàn rekabetçi olmayan yönlerini ortaya çàkaracaØàz
ve bunun üzerine bir eØitim programà oluĀturacaØàz. Projenin baĀaràsà bu analizlerdeki
baĀaràyla doØru orantàlà olacak” dedi.
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ñìñM kümesinin “VERñMLñ” buluímasÜ
øùøM Kümesinin gelenekselleúen kahvaltÕlÕ buluúmalarÕ bu kez çalÕútay úeklinde Bilim, Sanayi
ve Teknoloji BakanlÕ÷Õ Verimlilik Genel Müdürlü÷ünün ev sahipli÷inde gerçekleútirildi. “Verimlilik,
Temiz Üretim ve Kümelenme ÇalÕútayÕ”nda bir araya gelen OSTøM OSB Yönetimi, øùøM kümesi
üyesi sanayicileri ve Çankaya Üniversitesi akademisyenleri her alanda verimlili÷in arttÕrÕlmasÕ ve
kümelenme çalÕúmalarÕ hakkÕnda ¿kir alÕúveriúinde bulundular.

S

Çankaya Üniversitesi Rektörü
Prof. Ziya Burhanettin GÜVENÇ

me yapan SASAD Genel Sekreter Yardàmcàsà Yàlmaz Küçükseyhan, 3 yàldàr
düzenlenen gezilerin son derece yararlà
olduØunu, bu süre içinde SASAD üyesi de olan OSSA’nàn en önemli çalàĀma
partnerlerinden biri haline geldiØini söyledi. Küçükseyhan, “Buralarla üye Ņrmalaràmàz iĀbirliØi baØlantàlarà, ortak çalàĀma imkânlarà araĀtàràyorlar. Ayràca ne
kadar ürünü yerlileĀtirirsek o kadar para
yurt içinde kalàr ve dàĀaràya olan baØàmlàlàØàmàz da o ölçüde azalmàĀ olur” diye
konuĀtu.
Geziye SASAD Genel Sekreter Yardàmcàsà Yàlmaz Küçükseyhan önderliØinde
Aselsan, TAI, Havelsan, Savunma Sanayi
MüsteĀarlàØà, Makine Kimya Endüstrisi
Kurumu, TÜBßTAK, Savronik ve Karel
gibi savunma sanayi sektörünün önde
gelen ana sanayi Ņrmalarànàn temsilcileri katàldà. OSTßM OSB BaĀkanà Orhan
Aydàn’àn da eĀlik ettiØi grup katàlàmcàlarà, OSTßM Ņrmalarànàn üretim kabiliyetlerinden çok etkilendiklerini, küçük diye
görülebilen bir Ņrmanàn çalàĀmalarànà dinlediklerinde, belli bir ürünün dünyadaki
tek ya da birkaç üreticisinden biri olduØunu gördüklerini ve bu durumdan sektör

büyük, hayalime dahi getiremeyeceðim
kayÜplar var. Muhasebe kayÜtlarÜna girmiyormuí! Eskiden usta olan patron arkadaíÜmÜn yaíadÜklarÜ bunlardan biri!
ñnnovasyon,
Kontrol için zamanÜ, çabayÜ israf etmeDestekleyen Temel UnsurlarÜ ve
yen, hiç yatÜrÜm yapmayan, innovasyon
için bolca öneri elde eden yatay yapÜya
Diðer BazÜ AnlamlarÜ
sahip iíletmeler mevcut! Temelinde güven,
hÜz, sadelik ve KKÇ çalÜímasÜ olan bu yapÜlar, daha az hata, Üskarta, hata düzeltme,
Ràdvan VERCAN
ií kazalarÜ, arÜzalar, boí makine zamanlarÜ,
hammadde, enerji kullanÜmÜ, stok, stok
hatalarÜ ve kompleks olan benzerlerini elde
berinin bir yazÜsÜnÜ görmüítüm, okuyup,
zÜda, Çin ve Hindistan’daki sürekli artan
etmiíler. Sadece daha az Üskarta, ürün
düíünürüm. ñnnovasyon denen íey
zenginliðin kaynaðÜ olarak yatay yapÜlar
birim maliyetini 3, 4 koldan azaltmÜí. Dibelki de tümüyle kalite innovasyonudur.
gösteriliyordu. Bu yapÜlarla, çalÜíanÜn
ðer kalemlerin etkisi de aynÜ! Daha da iyi
Kalite kavramÜ hangi bilim dalÜ ile ilgili?
özgür bÜrakÜlmasÜ arasÜnda bir ilgi var mÜ,
Cardiavascular denseydi, tÜp bilimine ait
acaba? OlmalÜ, çünkü yatay yapÜdaki iílet- kalitede ürün üreten makine ömürlerinin
uzamasÜ saðlanmÜí. Eskiden usta olan patolduðunu íÜp diye anlardÜm. Üniversiteler
meler bu iíin meyvesini bolca topluyor.
ron arkadaíÜma benzeyen çalÜíanlara íans
Dr. Toyoda’nÜn rehberinin felsefesine,
ñíletmemde çalÜíana güvenmem mümteorilerine göre öðrenci yetiítirebiliyor mu, kün deðildi, kontrol ettirmem gerekirdi,
tanÜnmÜí; innovasyon sürekli yaíanmÜí.
acaba?
Ürün birim fiyatÜnÜn azaltÜlmasÜnda, kalitehatta bazen ben de kontrol ediyordum.
nin, kurulu kapasitenin arttÜrÜlmasÜnda ve
Çevremde innovasyonun yayÜlmasÜ üzeUfff, o ne patlamaydÜ, ödüm, yüreðim
benzerlerinde, 25 km hÜzla, vibrasyonu,
rine de düíünmeliyim. KÜrsal innovasyon
oynadÜ! Masmavi gökyüzü, iyice zift gibi
çarpÜntÜsÜ bol arabayla engebeli yolda
diye de bir íey var, íehirlerin varoílarÜnda oldu! Koskoca fabrika gece yarÜsÜ alev
yaíayan insanlarÜn hali periían. Toyota’da topuna dönmüí; 3-4 çalÜían alevler aragiderken, bazen geri geri, bazen de yÜðÜlÜp
da kullanÜlan Keiretsu, yatay yapÜdaki
sÜnda kalmÜí! ñíçiler ofis katÜnÜn kapÜsÜ kilitli kalÜrken, yatay yapÜdakiler 210la otobanda
iíletmelerin iíbirliði modeliymií, Keiretsu
gidiyor. PazarlamacÜlarÜ ürünlerini hÜzla
olduðundan müdahale de edememiíler.
Teíhis Problemleri yaklaíÜmÜ kÜrsal inìu eko-verimlilik iíi, güveni de gerektiripazarlarken, her geçen gün artan kurulu
novasyon, eko-verimlilik için de geçerli
yor; demek ki! Bu olay da kulaðÜma küpe
kapasite de 365 gün 24 saat genelde kulolabilir mi? Acaba iíletmeler, kurumlar
olsun ki, iíyerinde güveni tesis eden yatay lanÜlÜyor.
iíbirliðinde bulunur mu? ñíletmelerdeki
sistemi oluíturmak için çalÜíayÜm! Neyse,
“Innovation” neymií; ilk önce yapacaðÜm
insanlar her nasÜlsa bir birine düíürülmüí; kontrol edilen çalÜían, kendini her halde
iíi sona bÜrakmÜíÜm. Aaa, hiç yoktan iyi
Bu durumun nasÜl hasÜl ve vasÜl olduðunu
özgür deðil de, hapsedilmií hisseder. Dr.
yeni farklÜ bir íeyin ortaya çÜkartÜlmasÜnDr. Toyoda’nÜn rehberi açÜklamÜítÜr, umaToyoda’nÜn rehberi hiyeraríik yapÜlarÜ,
dannn, transformasyonaaa kadar bir sürü
rÜm. Bu durumda yatay yapÜyÜ, iíbirliðini
modern hapishane olarak nitelendirmií!
anlamÜ varmÜí! Piyasada söylenen innode gerektiren kalite kontrol çemberleri,
Bu durumda, çalÜíanlar innovasyon için
KKÇ’ler, de tabii ki çalÜíamÜyor. ñíletmede ne öneri verir, ne de düíünür. Geçenlerde vasyon, buluía (invention’a) yakÜn bir íey
gibi! ñkisini ayÜran özellik; üretim sistemini
çalÜíanlar KKÇ gerçekleítiremiyorsa; hem
sanayileímií büyük bir ilde hiç KKÇ çalÜíyarÜdan az deðiítirip, deðiítirmemesiymií!
iíletme içi hem de iíletmeler arasÜ KKÇ
masÜ bulunmadÜðÜnÜ okumuítum. AyrÜca
çalÜímalarÜnÜ, kaizeni, innovasyonu vb
Hiç yoktan iyi yeni farklÜ bir íeyin ortaya
çalÜían baíÜna öneri miktarÜ da yok gibi!
gerektiren eko-verimlilik, kÜrsal innovasçÜkartÜlmasÜna kaizen deniyormuí. Deming
Senelerdir kontrol için yaptÜðÜm yatÜrÜmlar
yona ne olur? Bi kere iíin eko kÜsmÜna iyi
da iyi meblað tutmuí! Kontrol için zamanÜ, felsefesine uygun transformasyon memlebir meblað harcanÜr. Neyse, önce kendi
ket genelindeki iíletmelerde, kamudakiler
çabayÜ, meblaðlarÜ ve diðerlerini israf etkapÜmÜn önünü süpüreyim.
meseydik, nerelerde olurduk, kim bilir! Bir de dahil, gerçekleítirildiðinde, apppaaaçÜk
Ulusal bir gazetede okuduðum bir yade görünmeyen, hiç hesap edilemeyen çok cari açÜk artÜya çevrilirmií!

rvercan@hotmail.com

H

er gün kendileri için onun bir sözünün ne anlama geldiðini düíündüðünü belirten bilim adamÜ, patron
Dr. Shoichiro Toyoda, herhalde aíaðÜdaki
sözü de düíünmüí, kavramÜí ve sonra da
iílerine yansÜtmÜí olmalÜ!
ñnnovasyon özgürlükten, çalÜíanlara bir
íans verilmesinden gelir.
ñstatistiksel ÇalÜímalar UzmanÜ, ABDli,
WE Deming.
YukarÜdaki sözü okuyan Köstence’de
iíletmeleri olan iíadamÜ KÜrÜmlÜ HakkÜ Bey
kendisini, örnek de aldÜðÜ Dr. Toyoda’nÜn
yerine koyarak, bu sözü düíünmeye baíladÜ! ñnnovasyonun çalÜíanÜn özgür bÜrakÜlmasÜ, bir íans verilmesi ile ilgisi olmalÜ.
Geçenlerde duyduðum hazin bir öykü de
bunu doðruluyor; “Pantolon üreten bir
tesisin sahibi arkadaíÜm, çok önceleri usta
olarak bir fabrikada çalÜímaktaydÜ. Üretim
aíamalarÜnÜn sonlarÜnda bulunan bir iílemi
hem deðiítirerek, hem de önceye alarak
pantolonun hem kaliteli hem de kÜsa sürede üretilebileceðini anlamÜítÜ. Önerisini
söylediðinde hem bu iíin olamayacaðÜ ve
iíine bakmasÜ söylenmií, hem de kÜzÜlmÜítÜ.
Ama kendi yerinde ilk iíi bu iílemi öne
çekmek olmuítu. Eski ií yerinde önerisinin
önünün kesilmesi hem strese, hem de çok
deðerli diðer innovasyon fikirlerinin düíünülememesine, ortaya çÜkamamasÜna yol
açmÜítÜ.”
Demek ki, innovasyonu amir etkilemekte! Yeni karmaíÜk önerileri reddetmemeyi,
kolaylÜkla ulaíÜlabilmeyi-görüíülebilmeyi
saðlayan bir mekanizma oluíturmalÜyÜm ki,
öyküdeki gibi reddedilen öneri örneði hiç
yaíanmasÜn; çalÜíanlarÜma da “bir íans”
deðil, sürekli íans veririm, böylelikle hem
innovasyonun önünü açarÜm hem de iíletmemin bugünü, dünden sürekli iyi olur.
Dr. Toyoda’nÜn bahsettiði, kalite innovasyon kavramÜ var! Kalite ile ilgili
herkesin bir fikri olduðu gibi benim de
fikrim var; fakat doðru mu bilemiyorum.
Kalite konusunda Dr. Toyoda’nÜn reh-

avunma Sanayinin en önemli yan
sanayi tedarikçilerini bünyesinde
baràndàran OSTßM OSB’nin, yan sanayicinin sektörden aldàØà payà arttàrmak
adàna yaptàØà çalàĀmalar sürüyor. Son olarak, savunma yan sanayicilerinin
üye olduØu OSTßM Savunma
ve Havacàlàk Kümelenmesi
(OSSA) Savunma Sanayi
ßmalâtçàlarà DerneØi
(SASAD) üyelerini
aØàrladà. OSTßM
de
faaliyet
gösteren savunma sanayi
tedarikçilerini
üretim alanlarànda ziyaret
eden SASAD
üyeleri, Ņrmalaràn üretim
süreçleri ve
yetenekleri
hakkànda detaylà bilgi sahibi oldular.
Gezi sonrasà
deØerlendir-

adàna çok mutlu olduklarànà belirttiler.
OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn da,
bu sene 3. yàlàna giren ve artàk geleneksel hale gelmeye baĀlayan ve SASAD
OSTßM gezilerinden son derece memnun
olduklarànà, Ņrmalaràn kabiliyetlerini ana
sanayiye anlatabilmenin en önemli yolunun birebir ziyaretler olduØunu söyledi.
Organize sanayi bölgesi ve OSSA olarak
yan sanayinin geliĀimi için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini söyleyen
Aydàn, bu tür iĀbirliØi çalàĀmalarànàn da
artarak devam ettirilmesi gerektiØinin altànà çizdi.
SASAD Genel Sekreter Yardàmcàsà
Küçükseyhan da, 3 yàl önce baĀlatàlan bu
gezi etkinliklerinin OSSA’nàn kurumsal
kimliØinin iyice oturmasàyla çok daha
resmi bir platforma oturduØunu, daha
önce tedarikçileri tanàmak isteyen birkaç
Ņrmayla ufak geziler yapàlàrken, artàk bu
gezilerin son derece büyük bir katàlàmla
gerçekleĀtiØini söyledi. Bu tür gezilerin
en büyük yararànàn yerlileĀtirme adàna olduØunu söyleyen Küçükseyhan Āöyle konuĀtu; “Türkiye’de ürünü üretebilecek sanayici, üretilebilecek malzemeler mutlaka
var. Biz bunlarà bizzat tezgâhlarà görmek
suretiyle, üretildikleri yerleri görmek suretiyle ortaya koymak istiyoruz. Buralarla
Ņrmalaràmàz iĀbirliØi baØlantàlarà, ortak
çalàĀma imkânlarà araĀtàràyorlar. Ayràca
ne kadar ürünü yerlileĀtirirsek o kadar
para yurt içinde kalàr ve dàĀaràya olan baØàmlàlàØàmàz da o ölçüde azalmàĀ olur.”
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Makine sektörü
Medikalde genel kurul
AltÜnpark’ta buluítu
Makine sektörünün önde gelen ¿rmalarÕnÕn yer aldÕ÷Õ ve
üç gün sürecek fuar AltÕnpark’ta alanÕnda açÕldÕ.

akine Metal ßĀleme Otamasyon Fuarànàn açàlàĀànà OSTßM
Organize Sanayi Bölgesi BaĀkan Vekili Sàtkà Öztuna yaptà. Öztuna, bu
tür sektörel fuarlaràn imalatçàlar ile sektör
kullanàcàlarànà bir araya getirdiØini belirterek, “Fuar organizasyonlaràna katàlmak
sadece satàĀ geliĀtirmek için deØil aynà
zamanda marka bilinirliØini artàrmak ve
iddialà olmak için de önem taĀàyor. BaĀkent olarak daha büyük alanlara ve çaØdaĀ salonlara ihtiyacàmàz var. Bunun için

M

BüyükĀehir Belediyemiz ile Ankara’daki
meslek örgütlerinin Āirket kurup, kollarà
sàvadàØànà biliyoruz. ßnĀallah önümüzdeki
yàldan itibaren Āehrimiz kendine yakàĀan
bir fuar alanàna sahip olacaØànà müjdelemek istiyorum” dedi.
A&A Organizasyon ve Sektörel Magazin Makine Dergisi tarafàndan organize
edilen fuarda yaklaĀàk 40 Ņrma yer aldà.
Fuarda OSTßM’li Ņrmalaràn yanà sàra OSTßM Organize Sanayi Bölge MüdürlüØü
de kendi ortak tanàtàm standà ile yer alàyor.

acortu@hotmail.com

C

ari açÜk baíÜmÜzÜ aðrÜtmaya devam
ediyor. Gidiíata bakÜlÜrsa kÜsa vadede
bir çözüm de görülmüyor. YabancÜ
sermaye, dÜí borç, net hata noksan kalemi
vs. kaynaðÜ ne olursa olsun, bu açÜðÜ finanse
edebildiðimiz sürece mevcut yapÜyÜ devam
ettirebileceðiz. BaíÜmÜz aðrÜsa da beyin kanamasÜ yaíamayÜz. Ama bir taraftan da tedbir
almak zorundayÜz.
Ülkemizde bir íeyler kötü gittiðinde çözüm odaklÜ olmayan bir sorumlu bulma
anlayÜíÜmÜz var. Son olarak cari açÜkla ilgili
bir sorumlu bulduk. Adeta kaderimize razÜ
olmalÜyÜz dedirten bir sorumlu: Enerji ithalatÜ… Hatta enerji dÜíÜ cari açÜk diye yeni bir
gösterge icat ettik. Dünyada aklÜ baíÜnda
ülkeler hangi kaynaklarÜ bolsa aðÜrlÜklÜ olarak
o kaynaktan elektrik üretiyorlar. Mesela
kömürü bol olanlarkömüre dayalÜ termik
santrallere, suyu bol olanlar hidroelektrik
santrallere, doðalgazÜ bol olanlar doðalgaz
santrallerine, gücü ve teknolojisi olanlar da
nükleer santrallere önem vererek elektrik
üretimini planlÜyorlar. Maalesef bizim elektrik
üretimimiz aðÜrlÜklÜ olarak ithal kaynaklara
dayanÜyor. Hepimizin ders almasÜ gereken
bir gösterge deðil mi? Hiç doðalgazÜ bulunmayan ülkemizde, elektrik üretiminde
doðalgazÜn payÜ %48’dir. Peki yaklaíÜk 228

OSTøM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derne÷i’nin ilk
Genel Kurul toplantÕsÕ OSTøM – ODTÜ Teknokent ToplantÕ
Salonu’nda gerçekleútirildi.

G

enel Kurul’a kadar geçici Yönetim Kurulu BaĀkanlàØà görevini
yürüten Kayhan Kayan, Genel
Kurul’un açàlàĀànda yaptàØà konuĀmada; “Kümelenme çalàĀmalarà sayesinde
rekabetin birinin kaybederken birinin
kazandàØà bir oyun olmadàØànà, birlikte
kazanabildiØimizi gördük” dedi. Kayan, “Bu iki yàl içerisinde kümelenme
çatàsà altànda hangi kuruma gidersek
gidelim, herkes tarafàndan memnuniyetle kabul edildik. Kendi içerimizde
de ortaklaĀa ihracat ve Ar-Ge çalàĀmalarà gerçekleĀtirdik” Āeklinde konuĀtu.
DernekleĀme gerekçesinin kümenin bir
tüzel kiĀiliØe ihtiyaç duymasà olduØunu
söyleyen Kayan, kümelenme çalàĀmalarànàn bu süreçten etkilenmeyeceØinin
de altànà çizdi.
Genel Kurul’da Divan BaĀkanlàØàna
seçilen OSTßM OSB BaĀkanà Orhan
Aydàn da konuĀmasànda kümelenmenin
öneminde deØindi. Aydàn tüzel kiĀilik
olarak dernek yapàsà altànda bulunsa
da kümelenme çalàĀmalarànàn dernekle
ifade edilemeyecek bir konu olduØunu
söyledi. Aydàn ÿunlarà söyledi: “Biz
OSTßM olarakümelenme çalàĀmalarànàn bereketini ve sinerjisini çok rahat
görebiliyoruz. Sadece medikal alanànda deØil, enerji, savunma ve iĀ ve inĀaat
makineleri baĀlàklarànda da
çalàĀmalaràmàz var. Bu çalàĀmalaràmàz devletin politikalaràna etki edecek kadar
sonuçlar doØurdu. Medikal
Kümemizin yapmàĀ olduØu

milyar kilovat saatlik yÜllÜk elektrik üretimimizin yüzde kaçÜ ithal kaynaklara dayanÜyor
dersiniz? Maalesef %72…
Enerji sektörünün ithalata dayalÜ yapÜsÜ
dikkate alÜndÜðÜnda stratejik yaklaíÜm zafiyeti
açÜktÜr. YakÜn geçmiíte enerji sektörüyle ilgili
bir dizi strateji belgesi yayÜnlandÜ. 2004 yÜlÜnda YPK tarafÜndan “Elektrik Enerjisi Sektörü
Reformu ve Özelleítirme Strateji Belgesi”
yayÜnlanmÜítÜr. Bu belge ile sektörün özelleítirilmesi amaçlanmÜí ve baíarÜ saðlanmÜítÜr.
Daha sonra 2009 yÜlÜnda Enerji ve Tabii
Kaynaklar BakanlÜðÜ tarafÜndan “Türkiye’de
Elektrik Enerjisi PiyasasÜ ve Arz Güvenliði
Strateji Belgesi Hedefleri”yayÜnlanmÜítÜr.
Bu belgeye göre 2023 yÜlÜna kadar teknik
ve ekonomik olarak deðerlendirilebilecek
hidroelektrik potansiyelimizin tamamÜnÜn
elektrik enerjisi üretiminde kullanÜlmasÜnÜn
saðlanmasÜ hedeflenmiítir.AyrÜca yenilene-

Yeni yönetim belirlendi
Yapàlan seçimle Yönetim Kurulu asil
üyeliklerine Murat Ataman, Orhan Aydàn, ßbrahim Çàldàr, Halit EryiØit, Ayberk YaØàz, Kayhan Kayan ve Ahmet
Arslan; yedek üyeliklere H. Bahadàr
Batur, Süleyman Kàraç, Fatin DaØçànar, Cem Türkmen, H. Hüseyin Ayar,
Tuncer Okur, Zübeyir Murat seçildiler.
Seçilen üyeler arasàndaki görev daØàlàmà da yapàlacak olan ilk Yönetim Kurulu toplantàsà ile belirlenecek.

luíundaki misyona uygun çalÜíamamÜítÜr.
2009 yÜlÜnda yayÜnlanan “…. Arz Güvenlik
Strateji BelgesiHedefleri”ne göre 2023 yÜlÜna
kadar yapÜlacak hidroelektrik santrali yatÜrÜm
tutarÜnÜn ¨36,3 milyar, rüzgar enerjisinden
elektrik üretmek için yapÜlacak yatÜrÜm tutarÜnÜn da ¨38 milyar olmasÜ beklenmektedir.
Bu yatÜrÜmlara mevcut termik santraller
ve bunlarÜn bakÜmÜ da eklendiðinde ¨100
milyarÜn üzerinde bir potansiyel ortaya çÜkbilir enerji ile ilgili hedefler konulmuítur. Cari
maktadÜr.
açÜk ve enerji sektörünü dikkate aldÜðÜmÜzda
Ostim beíbinkobi’nin faaliyet gösterdiði bir
bir diðer strateji belgesine ihtiyaç duyulduðu
sanayi
havzasÜdÜr. Ostim’de enerji alanÜnda
açÜktÜr. ñhtiyaç duyulan bu belge“Yerli ve
yürütülen
enerji sektöründeki kümelenme
Yenilenebilir Enerji KaynaklarÜnÜ Deðerlendirecek Yerli Makine Teçhizat YatÜrÜmlarÜ ve çalÜímalarÜ da sektörde sistematik bir birliktelik olarak dikkat çekmektedir. Türkiye’nin
Temsan’Ün Rolü Strateji Belgesi” olmalÜdÜr.
2023 yÜlÜna kadar enerji sektöründe yapmasÜ
1975 yÜlÜnda o günkü Bakanlar Kurulu
gereken yatÜrÜmlar ya yurtdÜíÜndan saðlanakararÜyla, elektrik enerjisi sektörünün tüm
cak ya da yerli imalatla gerçekleítirilecektir.
alanlarÜnda ülkemizin dÜía baðÜmlÜlÜðÜnÜ en
Mevcut strateji belgelerini tamamlayÜcÜ
aza indirmek, güncel ve geliíen teknolojiyle
stratejik yaklaíÜmla Temsan yerli enerji
uyumlu elektromekanik teçhizatÜn tasarÜm,
imalat ve montajÜnÜ gerçekleítirmek amacÜyla kaynaklarÜna dönüíün dinamiði haline
getirilmelidir. Ostim’in hemen yanÜ baíÜnda
Temsan - Türkiye Elektromekanik Sanayii
bulunan Temsan’ÜOstim’likobilerle buluítur- kurulmuítur.Yani stratejik bir yaklaíÜmla
önce enerji sektörünün yerli tedarik altyapÜsÜ mak amaçlanmalÜ ve “Yerli ve Yenilenebilir
oluíturulmuítur. Yine stratejik bir yaklaíÜmla Enerji KaynaklarÜnÜ Deðerlendirecek Yerli
Temsan’Ün150 MW’a kadar olan türbin ima- Makine Teçhizat YatÜrÜmlarÜ ve Temsan’Ün
Rolü Strateji Belgesi” yayÜnlanmalÜdÜr. Cari
lat tesisi DiyarbakÜr’a kurulmuítur.Bir kamu
kuruluíu olan Temsan, íimdiye kadar kuru- açÜk baíÜmÜzÜ aðrÜtmaya devam ediyor.

Enerjide stratejik yaklaúÕm
ve TEMSAN’Õn önemi

Abdullah ÇÖRTÜ

ßnovankara projesinde saØlàk sektörünün hemen hemen tüm taraņarànà bir
araya getirdik. Orada offset uygulamalarànà, yerli katkà oranlarànàn mutlaka
arttàràlmasà gerektiØini konuĀtuk. Orada konuĀtuklaràmàzla SaØlàk BakanlàØàmàzàn dikkatini çektik. Bizi çaØàrdàlar,
konuĀtuk, toplantàlar yaptàk ve sonuçta SaØlàk BakanlàØà’nàn mevzuatàna
offset uygulamasà ve Ar-Ge biriminin
kurulmasà bu çalàĀmayla gerçekleĀti.
Kümelenme çalàĀmalarànà daha çok güzel çàktàlarànà alacaØàmàza da gönülden
inanàyorum.”
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Sektör Temsilcileri Platform Kurdu

Enerjide “Yerli
KatkÜ” hareketi
Ortak platform kuran enerji sektörü
temsilcileri, sektörde dÕúa ba÷ÕmlÕ yapÕyÕ
azaltmak için harekete geçti. Ostim
Yenilenebilir Enerji Kümelenmesinin de
içinde bulundu÷u platform, Ostim OSB’de
yaptÕ÷Õ ilk toplantÕsÕnda Savunma Sanayi
ve sa÷lÕk alanlarÕnda baúarÕ ile uygulanan
ithalatta Offset (yerli katkÕ) yönteminin enerji
sektöründe de uygulanmasÕnÕ istedi.

K

üresel ekonomik sistemde birçok ülke ekonomik çàkarlarànà korumak adàna kendilerine
özgü uygulamalara baĀvuruyor. Bu
uygulamalardan biri de ithalatta ‘yerli
katkà payà’ yani “Offset” uygulamalarà.
“Yurt dàĀàndan yapàlan kamu alàm ve
yatàràmlarànda yerli sanayiye iĀ payà
verilmesi, ürün veya hizmet ihracatà
saØlanmasà, teknoloji kazanàmà ve yatàràm yapàlmasà uygulamalaràyla, yapàlan
harcamalaràn ulusal ekonomiye belli
oranda geri dönüĀünün saØlanmasà” olarak tanàmlanan ve ülkemizde Savunma
Sanayi ve saØlàk alanlarànda baĀaràyla
hayata geçirilen offset uygulamasànàn
enerji alanànda da gündeme geliyor.
OSTßM Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi öncülüØünde baĀlatàlan çalàĀma ile bir araya gelen
enerji sektörü temsilcileri Türkiye’de
enerji alanànda yerli katkà payà uygulamasànàn kanunlaĀtàràlarak yürürlüØe girmesini istiyor.
Ostim OSB’de geçtiØimiz günlerde
yapàlan “Yenilenebilir Enerjide Offset
ÇalàĀtayà” nda görüĀlerini dile getiren
platform üyeleri, sektörde faaliyet gösteren yerli üreticilerin desteklenmesini
ve böylece cari açàØàn ortalama 55 milyar dolarànà oluĀturan enerji harcamalarànàn azaltàlmasànà istiyor.
ÇalàĀtayàn açàlàĀànda konuĀan OSTßM
Vakfà Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Sedat ÇelikdoØan, genel olarak offset
kavramà ve Türkiye’de Āu ana kadar
yapàlan uygulamalardan örnekler verdi. Türkiye’de bu anlamda en iyi çalàĀmanàn Savunma Sanayi MüsteĀarlàØà
(SSM) tarafàndan gerçekleĀtirildiØini

OSTøM VakfÕ YönetimKurulu Üyesi
Doç. Sedat ÇELøKDOöAN

söyleyen ÇelikdoØan, en son tank motoru projesinde yerli katkà oranànàn %70’e
kadar çàkaràldàØànà belirtti.
Doç. Sedat ÇELñKDOïAN

“Yerli üretimi artÜrmanÜn yolu
Offsettir.”

ÇelikdoØan, OSTßM olarak bu konuyu neden bu kadar önemsediklerini de
Āu sözlerle açàkladà; “OSTßM offset uygulamasànàn faydasànà direk olarak görmüĀ bir kurumdur. Burada kümelenme
çalàĀmalaràmàz var, savunma alanànda
da bir kümlenme çalàĀmamàz var. Buradaki Ņrmalaràmàz savunma sanayine iĀ
yapàyorlar. Boeing, Alp Havacàlàk, TAI,
Roketsan gibi ana yüklenicilere iĀ yapan
Ņrmalaràmàz var. Bu Ņrmalar nereden
geldi derseniz, iĀte tüm bu büyük ana
yüklenici konumundaki Ņrmalar Offset
uygulamasàyla oluĀmuĀ Ņrmalardàr. Buradan da anlaĀàlacaØà gibi Offset yerli
üretimi arttàrmanàn en uygun yoludur.”
Türkiye’nin 2023 hedeņeri içinde 600
milyar dolarlàk bir yatàràm bütçesi olduØunu ve bunun 70 milyar dolarànà enerji sektör yatàràmlarànàn oluĀturduØunu
söyleyen ÇelikdoØan; “Bu alanda en az
%50 offset uyguladàØàmàz takdirde ülkemize kalacak para yàllàk 30 milyar dolar
yapàyor. Bu 30 milyar dolarlàk kazanàm
için offset kanununun çàkmasà Āart. Biz
özellikle dàĀ ticaret açàØànà kapatmada
offsetin bir çàkàĀ yolu olduØunu düĀünüyoruz” dedi.
Toplantàya katàlan ve enerji sektöründe faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütleri de offset kanununun bir an önce
çàkmasà konusunda yapàlacak çalàĀmalara gönüllü olarak katkà vereceklerini
belirttiler.

Mustafa Serdar ATASEVEN

(Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliði
BaíkanÜ)

“Biz öncelikle yan sanayimizi geliĀtirmeliyiz. ÖrneØin, teĀvik kanunu
çàktà ama %100 yerliyi destekler Āekilde çàktà. Dünyanàn hiçbir yerinde de,
rüzgâr enerjisi açàsàndan deØerlendirirsek, %100’ü bir ülkede üretilebilen bir
rüzgâr türbini yok. Mutlaka bazà kompanentler yurt dàĀàndan geliyor. Geçen
yàl yerli teĀvikle ilgili kanun çàktà, akabinde de haziran ayà içinde yönetmelik
yayàmlandà, buna raØmen Āu anda yerli teĀvik dahi uygulanabilir deØil, yani
sadece kaØàt üzerinde kaldà. ÿu anda
yerli teĀvikten faydalanan hiçbir Ņrma
yok. Biz hep Āunu savunduk, türbinin
tamamànàn yerli olmasànà ilk baĀta Āart
koymayalàm. Buna belli bir geçiĀ süreci tanàyalàm. Öncelikle yan sanayimizi
geliĀtirelim, çünkü siz Türkiye’de bir
türbin geliĀtirirseniz ve eØer bunu ticarileĀtiremezseniz bu laboratuar çalàĀmasàndan öteye gitmiyor. Bu anlamda
Çinliler baĀaràlà oluyorlar neden, çünkü
türbininin yanànda Ņnansman modeliyle
de geliyorlar. Ülkemizde çok ciddi potansiyel var, lisanslanmàĀ veya lisanslanacak olan 11 bin megavat rüzgar potansiyeli var. Bu Avrupa için çok ciddi
bir pazar. Türkiye’de kendi sanayimizi
üretmek için de ciddi bir pazar. Öncelikle yan sanayimizi geliĀtirip daha sonraki
aĀamada da %100 yerli kendi türbinimizi üretmek mümkün olabilir. Bizim
Türkiye Rüzgar Enerjisi BirliØi olarak
görüĀümüz budur. Öncelikle dàĀaràdan
da gelse yerli teĀviklerden faydalansàn,
böylelikle yan sanayimiz geliĀir. Offse-
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te de %100 destek veriyoruz.”
Haluk DñRESKENELñ
(Makine Mühendisleri OdasÜ)

“Biz Makine Mühendisleri Odasà olarak Makine Mühendislerinin iĀ bulmasànà isteriz. Makine Mühendisleri için
istihdam isteriz. Genç mühendisler için
istihdam, ileri yaĀta kendi iĀini kurmuĀ olan iĀveren mühendislerin de iĀ
alabilmelerini isteriz. ßĀveren mühendisler iĀ alacak ki genç mühendisler
de iĀ bulacak. OSTßM’in çalàĀmalarànà
büyük memnuniyetle izliyoruz. Destek
olmak için de her Āeyi yaparàz. Enerji
sektöründe rüzgâr, güneĀ, hes, termik,
nükleer enerjiler var. Biz oda olarak
termik santrallere kesinlikle karĀà deØiliz. Nükleer santral yapàmàna da kesinlikle karĀà deØiliz. HES yapàlsàn, tüm
bunlar kurallara uygun olsun, ÇED’e
uygun olsun. ÇED’i alànsàn EPDK’dan
lisansà alànsàn, lisans alàndàktan sonra kurallara uygun yapàlsàn, hiçbir Āey
yangàndan mal kaçàràr gibi yapàlmasàn.
Hepimiz rüzgârda çok büyük offset
imkanlarà olduØunu biliyoruz. GüneĀte fotovoltaik olur, termodinamik olur,
termik olur, onda da büyük bir imkân
var. Türkiye’de güneĀ dediØimiz zaman
Alman teknolojisi ile Çin makinesi geliyor akla. Bizim yaptàØàmàz tek Āey
altàna koyduØumuz taĀàma konstrüksiyonu. Bunun üstüne çàkmamàz lazàm.
Bunu nasàl engelleriz, yerli katkàyà
nasàl arttàràràz onu hep beraber ortak
akàlla düĀünmeliyiz. Bu iĀlerin olabilmesi için yatàràmcànàn bu iĀe inanmasà
lazàm. Yatàràmcàya Ņnansman veren Ņnansörlerin bu iĀe inanmasà lazàm. Biz
geçmiĀte Türk Ņnansmancàlaràn yabancà ekipmanlara Ņnansman verdiklerini
gördük. Bunu bir Āekilde engellememiz
Āart.”
TaíkÜn KIZILOK
(RESSñAD Yön Kur Üyesi)

“Ben enerji sektöründe bir Āirkette
de genel müdür yardàmcàsàyàm, aynà
zamanda Rüzgar Enerjisi Ve Su Santralleri ßĀadamlarà DerneØi Yönetim Kurulu Üyesiyim. ßki taraftan da baktàØàmàz zaman tabi ki biz de yerli katkàyà
destekler bir pozisyondayàz. Yerli katkànàn öncelikle yaratàlmasànà ve daha
sonra da arttàràlmasànà destekliyoruz.
Halihazàrda rüzgarda var olan teĀvik
uygulanamàyor. Bu konudan biz de
muzdaribiz. Sonuçta yatàràm tarafàndan
da baksanàz STK gözüyle de baksanàz
o teĀvikten faydalanamadàØànàz için
kendimize gelecek Ņnansman tarafànda
bir yol kat edemiyoruz. Ayràca ne size
bu hizmeti verecek yerli bir ortak ne de
yerli bir yatàràmcà bulabiliyorsunuz. Bu
yüzden biz de Offset uygulamasànà destekliyoruz. Mevzuat geliĀtirilmesi veya
lobi faaliyetleri gibi çalàĀmalarda biz de
artàk daha yoØun bir katàlàm göstermek
isteriz.”
Mustafa ALPAY

(MÜSñAD Üyesi Sanayici)

“MÜSßAD olarak görüĀümüz yerli katkà payà oranlarànàn muhakkak ki
karĀàlanmasà. Bu oranàn da % 50’nin

üzerine çàkaràlmasà için üzerimize nasàl bir görev düĀerse yapmaya hazàràz.
Yalnàz yerli katkà payà derken, biz zaten yabancàya mahkûm olmuĀuz, buna
karĀà boynu bükük bir istek içindeyiz
gibi duruyor. Benim tekliŅm bunun
baĀlàØànà deØiĀtirerek yeni bir kamuoyu
oluĀturmak, yabancà katkà payànà azaltmak. Maalesef ülkemizde bürokrasiyle
ilgili ciddi sàkàntàlar var. Ben buradaki
hassasiyetinize katàlàyorum. Bu toplantàlaràn baĀlàØànà yabancà katkà payà olarak deØiĀtirip, bakanlàklarda ve kamuoyunda böyle bir çalàĀma yaparsak daha
stratejik bir noktada olayà irdelemiĀ
olacaØàz. Daha iyi netice alacaØàz kanaatindeyim. Yani yabancà katkà payànàn
%40’larda %30’larda kalmasà Āeklinde
bir kamuoyu oluĀturmaktan yanayàm.
En büyük sàkàntà yerli üretime sigortalama sàkàntàsà. Bu çok ciddi bir sàkàntà.
Sigorta Āirketlerimiz genelde yabancà
kaynaklà olduØu için yerli üretimlere
engel çàkartàyorlar. Uluslar arasà teknik kabiliyetler henüz ölçülmüĀ deØil.
Asya, Avrupa, Amerika standartlarànà
almàĀ mà almamàĀ mà diyerek bunlarà
sigortalama yönünden kaçtàklarà için
kullanàcà da tercih etmekten kaçànàyor.
Bunlarà topyekün olarak masaya yatàràrsak daha iyi netice alacaØàmàz kanaatindeyim.”
Kaan GÜZELSU

(Enerji Verimliliði Derneði Genel
Müdür Yrd.)

“Enerji sektöründe yerli katkà payànàn arttàràlmasà çalàĀmasànà çok doØru bir proje olarak görüyoruz. Dernek
olarak bu çalàĀmalara katkà saØlamayà
çok isteriz. Zaten OSTßM Vakfà’nàn
da desteØiyle düzenleyeceØimiz ‘YeĀil
Ekonomiye GeçiĀ Zirvesi Ve Fuarà’ ile
insanlaràmàzà bu konuda bilinçlendirmeyi, düzenlenecek fuarla da üretici
Ņrmalaràmàzàn farkàndalàØànà arttàràp bu
konuda bir an önce ciddi adàmlar atàlmasànà saØlamayà amaçlàyoruz. Offset
kanunu çàkmasànà da destekliyoruz.”
Erdoðan ÖKTEM

(Elektromekanik Sanayicileri
Derneði Genel Sekreteri)

“Savunma sanayinin bu kadar ileri gittiØi bir dönemde özellikle Türkiye’de
güç trafolarànda büyük bir pazar var.
Yani sizin yalnàz enerjiyi üretmiĀ olmanàz yetmiyor. Elektromekanik sanayi
yenilenebilir enerji ekipmanlarànàn alt
yapàsànà yapàyor. Dolayàsàyla biz burada doØrudan doØruya ‘biz yenilenebilir
enerji ekipmanlarànda Āöyle bir katkà
koyabiliriz’ diyemiyoruz ama Āöyle
bir Āey yapabiliriz, yüksek verimde
elektrik motorlarà ve bunlaràn offsetle
desteklenmesini saØlayabiliriz. Ayràca
Türkiye’de yapàlamayan 170 ve 380
Kilowatlàk kesiciler, bunlaràn da mutlaka offsetle desteklenmesini istiyoruz.
Bu bizim açàmàzdan çok önemli. Bütün
bunlaràn yapàlabilmesi için bir sanayi
envanterine ihtiyacàmàz var. Sanayi bakanlàØà ve sanayi odalarànàn envanterleri yok. Kim ne üretiyor kimse bilmiyor.
Türkiye’yi tanàmàyorlar. Bu açàdan biz
bu toplantàlarà yaparak birbirimizi tanà-

yabilirsek çok faydalà olacaktàr ama tanàyamazsak yaptàØàmàz ve yapacaØàmàz
iĀler havada kalàr. O açàdan ilk alànacak
karar Sanayi BakanlàØànàn mutlaka bu
envanteri yapmasà olmalà. Bu envanter sonunda da ßhtisas Organize Sanayi
Bölgeleri kurulmalà, lojistik olarak desteklenmeli ve bir araya gelerek yenilenebilir enerji ekipmanlarànda ne yapacaØàmàzà siyasetçileri ve politikacàlarà
bir araya getirerek görüĀmeliyiz. Bu
açàdan biz offseti her yönüyle destekliyoruz.”
YÜldÜrÜm ATASEVER
(OSTñM Yenilenebilir Enerji Kümesi
BaíkanÜ)

“Offset uygulamasàna ek olarak baĀka
birtakàm isteklerimiz daha var. Geçen
yàl Temmuz ayàndan itibaren devreye
giren güneĀ enerji panellerinin su àsàtma kàsmà için bir gözetim uygulamasà
geldi. Çin, geçen temmuza kadar çok
ucuz Ņyata su àsàtma için kullanàlan
güneĀ panellerinden veriyordu. ÿimdi
gözetim uygulamasàyla biraz kàsàtlama
oldu. ÿu anda ben kendim güneĀ panelini ithal ediyorum. Ancak ithal etmekle birlikte biliyorum ki kümemdeki bir
baĀka Ņrma bu panelleri imal ediyor.
Biz ondan almak istiyoruz. Fakat piyasa koĀullarànda rekabet Āartlaràyla bu
mümkün olmuyor. Ben kendi kolumu
kesmek pahasàna da olsa gözetim uygulamasànàn solar panellere de gelmesini istiyorum. GeçmiĀte OSTßM’de
uyguladàØàmàz, askeriyenin yurt dàĀàndan almàĀ olduØu ürünler için bir sergi
yapàlmàĀtà. Ondan sonra da savunma
yan sanayimiz biraz daha güçlenmeye
baĀladà. Aynà tarzda bir sergiyi de talep
etmekten yanayàm. Tamamen yurt dàĀàndan aldàØàmàz, gerek HES’lerde kullandàØàmàz parçalar, gerekse HES’lerin
dàĀànda rüzgar türbinlerinde yurt dàĀàndan alànan parçalaràn alàm miktarlarànà,
Ņyatlarànà ve kullanàm miktarlarànàn
bir sergisinin yapàlmasà düĀüncesindeyim.”
Abdullah Raíit GÜLHAN
(SñNERJñTÜRK )

“SßNERJßTÜRK, yakànda bir STK
olarak kurumsallaĀacak daha çok genç
bir yapà. 75 ülkede 250 bin Türk vatandaĀànà kapsàyor. Biz Türkiye’nin rekabetçi gücünü arttàrmayà hedeņiyoruz.
Türkiye’nin 2023 vizyonuna katkà saØlamayà, Türkiye’nin muasàr medeniyetler seviyesinin üstüne çàkmasàna katkàda bulunmaya çalàĀàyoruz. Sadece ileri
teknoloji alanlarànda çalàĀàyoruz. Bu
alanlardan bir tanesi de enerji sektörü,
bu sektöre katkà vermeye çalàĀàyoruz.
Alaska’dan Yeni Zelanda’ya kadar birçok ülkede, her alanda ya akademisyen,
ya profesyonel yönetici üyelerimiz var.
Enerji sektöründe de oldukça fazla üyemiz var. Offset konusuna biz de destek
vermek isteriz. Çabamàz her Āeyde lider
olmaksa bizim offset’i alan deØil veren
ülke olmamàz gerekir.”
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“Güneú enerjisi
ile ilgili bir çok
projelerimiz var”
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OSB’lerde firmalara
‘programlÜ teftií’ var

M

E

NERJß ve Tabii Kaynaklar Bakanà Taner Yàldàz,
ÿanlàurfa’da yaptàØà açàklamada borun özeleĀtirilmesinin
söz konusu olamayacaØànà söyledi.
Bakan Yàldàz, “Borun stratejik bir
önemi var. Biz bunu özelleĀtirmeyeceØiz. Hatta daha fazlasà tapulu
arazileriniz içinde bile bor bulunsa bu devletindir. Gerekirse burayà kamulaĀtàràr, gerekirse evinizi
kamulaĀtàràr, sahibi olur. Bu kadar
önemli. ÖzelleĀtirme diye bir Āey
yok” diye konuĀtu. Bakan Yàldàz,
ÿanlàurfa’da güneĀ enerjisi ile ilgili
projelerin olduØunu da belirterek,
Āöyle dedi: “GüneĀ enerjisi ile ilgili tabi bir zenginlik var. Tabii ki
biz taràm arazilerine bir zarar vermeden mera alanànà kaybetmiĀ arazilerin deØerlendirilmesi ile ilgili
çalàĀmamàz var. Bunu yaparak hem
Urfa’nàn hem ülkenin zenginliØini
ortaya çàkarmak istiyoruz. Bu yàl
çalàĀmalaràmàzà herkes görecek.”

Malatya’da
modern arÕtma
tesis

Ç

alàĀma ve Sosyal Güvenlik BakanlàØà ßĀ TeftiĀ Ankara Grup BaĀkanlàØà OSTßM ve ßvedik OSB’lerde
bu yàl uygulanacak programlà teftiĀlere
baĀladà. Grup baĀkanlàØà yöneticileri ve
müfettiĀleri söz konusu teftiĀ programànà
Otim’de düzenledikleri bir toplantàda Ņrmalarla paylaĀtàlar.
Ostim METEM tesislerinde düzenlene
toplantàya ÇalàĀma BakanlàØà Ankara ßĀ
TeftiĀ Gurup BaĀkanlàØà yetkilileri, Ostim
Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn,
bölge iĀadamà dernek baĀkanlarà ile iĀverenler ve iĀveren temsilcileri katàldà.

Grup baĀkanlàØà yöneticileri toplantàda
yaptàklarà konuĀmalarda teftiĀ elemanlarànàn Āirketlere müeyyide uygulayan
müfettiĀler olarak deØil, kendilerine yardàmcà olmak için gelen danàĀmanlar olarak algàlanmasànà istediler. Amaçlarànàn
Türkiye’de sanayi bölgelerinde iĀ saØlàØà
ve güvenliØine yönelik sorunlaràn birlikte
çözülmesi olduØun belirten yetkililer, “Bu
süreçte iĀ saØlàØà ve güvenliØi kültürünü
oluĀturalàm, çalàĀma baràĀàna birlikte katkàda bulunalàm” mesajà verdiler.

alatya 2. Organize Sanayi
Bölgesi’ne yapàlan aràtma
tesisinin kullanmàĀ olduØu
teknoloji ve alt yapàsàyla dünyanàn ve
Türkiye’nin sayàlà tesislerinden birisi
olduØu bildirildi. 2. Organize Sanayi
Bölgesi’nde yaptàràlan aràtma tesisi, 1
yàllàk bir sürede bitirilerek iĀletmeye
alàndà. Aràtma tesisinin faaliyete geçmesi nedeniyle yapàlan incelemeye
Vali Ulvi Saran, AK Parti Malatya
Milletvekilleri Mücahit Fàndàklà ve
Mustafa ÿahin, Belediye BaĀkanà
Ahmet Çakàr, AK Parti Malatya ßl
BaĀkanà Bülent Tüfenkçi, ßl Özel
ßdaresi Genel Sekreteri ßrfan Kaya,
TSO BaĀkanà Hasan Hüseyin Erkoç,
MESOB BaĀkanà ÿevket Keskin, ßl
Genel Meclisi BaĀkanà Naci Savata
ile birlikte kalabalàk bir topluluk katàldà. Aràtma Tesisi ile ilgili olarak
idare bina da katàlàmcàlara briŅng veren Özben Firmasà’nda görevli Çevre
Mühendisi Mustafa Türk, tesisin dünyada ve Türkiye’de kullanàlan son
teknoloji ve ekipmanlara sahip olduØunu belirterek, bu özelliØi ile sayàlà
tesislerden birisi olduØunu ifade etti.
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TÜSñAV ‘tecrübe’yi konuíturdu
TÜSøAV ‘Õn düzenledi÷i “Tecrübe Konuúuyor” panelinde iki deneyimli eski bakan konuútu. Eski Milli Savunma BakanÕ Vecdi Gönül
sanayide ‘offset’ uygulamasÕnÕn yararlarÕnÕ anlattÕ. Paneli yöneten Eski Ticaret ve Sanayi BakanÕ Ali Coúkun da, “Ana sanayi bir yerlere
geliyorsa KOBø’ler sayesindedir. Ankara’da bunu en iyi Ostim baúarÕyor. Ostim’e teúekkür ediyoruz” dedi.

ürk Sanayici ve ßĀadamlarà Vakfà
(TÜSßAV) tarafàndan düzenlenen
“Tecrübe KonuĀuyor” panellerinin
sonuncusu Ankara Sanayi Odasà Zafer
ÇaØlayan Salonu’nda gerçekleĀtirildi.
Eski Milli Savunma Bakanlaràndan
Vecdi Gönül ve Eski Sanayi ve Ticaret
Bakanà Ali CoĀkun’un konuĀmacà olarak
katàldàklarà panele Ankara Sanayi Odasà
BaĀkanà Nurettin Özdebir, OSTßM OSB
BaĀkanà Orhan Aydàn, BaĀkan Yardàmcàsà Sàtkà Öztuna, Türkiye Genç ßĀadamlarà DerneØi Ankara ÿubesi BaĀkanà BaràĀ
Aydàn, Genç GiriĀim ve YönetiĀim BirliØi
BaĀkanà Nezih AllàoØlu, Ankara Fenerbahçeli ßĀadamlarà ve Yöneticiler DerneØi
BaĀkanà Selçuk Karakaya, Genç Liderler
DerneØi BaĀkanà Obahan AbaoØlu ve birçok sivil toplum örgütü temsilcisi katàldà.
Panelde “Offset ve Milli Sanayinin Ge-

T

liĀtirilmesindeki Rolü” baĀlàklà bir sunum
yapan Eski Milli Savunma Bakanlaràndan
Vecdi Gönül, ‘Offset’ kavramànà “Yurt
dàĀàndan yapàlan kamu alàm ve yatàràmlarànda yerli sanayiye iĀ payà verilmesi,
ürün veya hizmet ihracatà saØlanmasà,
teknoloji kazanàmà ve yatàràm yapàlmasà
uygulamalaràyla, yapàlan harcamalaràn
ulusal ekonomiye belli oranda geri dönüĀünün saØlanmasà” olarak tanàmladà.
Özellikle savunma sanayi alanànda Offset (yerli katkà) uygulamalarànàn çok doØru Āekilde kullanàldàØànà ve bu uygulamalar sayesinde ülkemiz sanayisine birçok
büyük Ņrma kazandàràldàØànà, Savunma
Sanayi MüsteĀarlàØà tarafàndan yürütülen
offset faaliyetlerinden KOBß’ler dahil olmak üzere 100’ün üzerinde Ņrmanàn faydalandàØànà belirten Gönül, “Bunlara TUSAÿ, TEI, Alp Havacàlàk, FNSS gibi TSK

güçlendirme Vakfà Āirketleri ve Yonca
Onuk, BMC gibi özel Āirketler örnek olarak verilebilir” Āeklinde konuĀtu.
Bu uygulamanàn sadece ana sanayiye
deØil yan sanayiye yani KOBß’lere de
büyük faydalar saØladàØànà söyleyen Gönül, “Offset aynà zamanda, küçük iĀletmelere hayat sahasà temin etmekte ve onu
geliĀtirmektedir. Yan sanayi ve KOBß
kullanàmà, dengeli bir sektörel büyüme
ve savunma sanayinden sivil sanayiye
teknoloji akàĀànàn tàkanmamasà için kritik
önem taĀàmaktadàr” dedi.
Gönül, offset uygulamalarà sayesinde
Türk savunma sanayinin kazanàmlarànà
da Āu Āekilde özetledi:
“Türk savunma sanayi teknolojik yeteneklerini geliĀtirmiĀ, küresel rekabet
gücünü arttàrmàĀ, uluslararasà tedarik zincirine katàlmàĀ, döviz tasarrufu saØlamàĀ

ORSñAD’dan “ALO TTK” hattÜ

O

stim’de KOBß’lere yönelik Yeni
Türk Ticaret Kanunu (TTK) seminerleri devam ediyor. OSTßM
OSB’den sonra Organize Sanayi Bölgesi
Sanayici, ßĀadamlarà ve Yöneticileri DerneØi (ORSßAD) da üyelerine yönelik 6
hafta sürecek Türk Ticaret Kanunu eØitimine baĀladà. ORSßAD üyeleri yasaya
iliĀkin sorularà hakkànda özel danàĀmanlàk Ņrmasàna telefonla da baĀvurabilecekler.
DNT Mali Denetim ve MüĀavirlik Hizmetleri tarafàndan verilmesine baĀlanan
seminerleri mali müĀavirler, hukukçular,
hesap uzmanlarà ve avukatlardan oluĀan
eØitim ekibi veriyor. ORSßAD BaĀkanà Özcan Ülgener, seminerlerin 6 hafta
süreceØini, konu hakkànda sorusu olan
ORSßAD üyelerinin danàĀmanlàk Ņrmasà
uzmanlaràndan telefonla da bilgi alabileceklerini söyledi.
Ülgener, Temmuz ayànda yürürlüØe
girecek yeni Türk Ticaret Kanunu’nda
her türlü statüdeki Āirketleri, aile ve Āahàs
Āirketlerini ilgilendiren önemli ve yeni
hususlar bulunduØunu belirterek, “Bu
kanun yürürlüØe girinceye kadar Āimdiden pek çok alanda uyum çalàĀmasà yapàlmasà gerekiyor. Aksi takdirde Āirketler
çok aØàr para ve hapis cezalarà gibi müeyyidelerle karĀàlaĀàlabilir” dedi.
Ülgener, önümüzdeki Temmuz ayànda
yürürlüØe girecek yeni Türk Ticaret Ka-

nununa iliĀkin gerek uzmanlaràn gerekse
iĀ dünyasànàn pek çok eleĀtiri getirdiØini,
bu eleĀtirilerin basànda ve kamuoyunda
tartàĀàldàØànà hatàrlatarak, Āöyle dedi:
“Yeni Türk Ticaret Kanunu iĀ dünyasànàn ve kamunun beklediØi önemli bir reformdur. Bunun yapàlmasà gerekiyordu.
Ancak kanun hazàrlanàrken ilgili taraņa-

temel 11 madde var. ßnternet sitesi kurma
ve Āirket bilgilerini buraya koyma zorunluluØu, ortaklaràn Āirketten borçlanmasàna getirilen yasaklama, Āirket müdürleri
ile ilgili düzenleme, iĀletme belgelerinde
öngörülen deØiĀiklikler, ßĀletme belgelerinin saklama yükümlülüØüne iliĀkin dü-

ra; meslek kuruluĀlaràna, uzmanlara ve
sanayicilere yeterine danàĀàlmadàØà anlaĀàlàyor. Bunu kanunu hazàrlayan ve yasalaĀtàranlar da kabul ediyor. Gözlemlerimize göre eleĀtiriler ve deØiĀmesi istenen

zenleme, denetim kurullarà ve denetleme
kurallarà, birçok durumda hapis cezasà
getiren düzenlemeler gibi bizim de gözlemlediØimiz ve giderilmesini istediØimiz hususlar bulunuyor.”

ve istihdamànà arttàrmàĀtàr. 2010 yàlà sektör cirosu 2,7 Milyar Dolar’a, 2010 yàlà
ihracatà 850 Milyon Dolar’a çàkmàĀ, hazàr
alàm projelerinin oranà da %10’a düĀmüĀtür.”
Toplantànàn kapanàĀànda bir teĀekkür
konuĀmasà yapan ASO BaĀkanà Nurettin
Özdebir de, bir ülkenin baØàmsàzlàØànàn
ancak üretim gücüyle belirlenebileceØini
ve offset uygulamalarànàn da ülkemizin
üretim gücüne ne kadar destek olduØunun
ortada olduØunu söyledi. Özdebir; “EØer
üretemiyorsanàz her Āeyi parayla alamazsànàz. Biz bunu daha önce yaĀadàk. Kàbràs
harekâtàndan sonra uçaklaràmàzà uçuracak
lastiØi, yedek parçayà bulamadàk. Çok
Āükür o günden bu güne çok mesafe kat
ettik. Daha yapacak çok iĀimiz var. Yeter ki sanayicilerimize güvenilsin” diye
konuĀtu.
Paneli yöneten eski Sanayi ve Ticaret
Bakanlaràndan Ali CoĀkun ise sanayinin geliĀiminde KOBß’lere de büyük
pay düĀtüØünü söyleyerek, bu anlamdaki çalàĀmalarà için OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn’a teĀekkür etti. Aydàn’a
“KOBß’lerin babasà burada, ben onu öyle
görüyorum” diyen CoĀkun, “Ana sanayii
Ņrmalarà büyüyüp bir yerlere gelebiliyorlarsa bunu alt yüklenicileri olan KOBß’lere borçludurlar. KOBß’ler de kendileri
için bu kadar emek harcayan, onlaràn seslerini duyurmak için çabalayan OSTßM
OSB BaĀkanà Orhan Aydàn’a çok Āey
borçludurlar. Ben kendisini ‘KOBß’lerin
Babasà’ olarak görüyorum ve Türk sanayisine katkàlaràndan, emeklerinden dolayà
teĀekkür ediyorum” dedi.

Elektrikte
özel üretim
dönemi baúladÕ

E

lektrikte özel üretim dönemi baĀladà ßsteyen herkesin
lisans almadan 500 kilovata
kadar kendi elektriØini üretip ihtiyaç fazlasànà satmasàna yönelik
düzenlemeler Resmi Gazete’de yayàmlanarak yürürlüØe girdi. Enerji Piyasasà Düzenleme Kurumu
(EPDK), herkesin lisans almadan
500 kilovata kadar kendi elektriØini üretip ihtiyaç fazlasànà satmasàna
yönelik düzenlemeleri tamamladà. Artàk, tüketici kendi elektriØini
üretmeye baĀlayacak, kendi elektriØini üreten tüketiciler ihtiyaç fazlasànà Āebeke üzerinden satabilecek.
TebliØ’e göre mikro kojenerasyon
veya kurulu gücü azami 500 kilovat olan yenilenebilir enerji kaynaklaràna dayalà üretim tesislerinde
üretim yapacak gerçek veya tüzel
kiĀiler lisans alma ve Āirket kurma
yükümlülüØünden muaf olacak.
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TOBB ETÜ: ñísizler çok meígul
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin yayÕnladÕ÷Õ politika notuna göre iúsizlerin
mesleki beceri kursuna baúlamamalarÕnÕn bir nedeni de “vakitlerinin olmamasÕ.”

T

OBB
ETÜ-Sosyal
Politika
ÇalàĀmalarà Merkezi (SPM)
AraĀtàrma
ve
GeliĀtirme
KoordinatörlüØü’nün “UMEM Beceri’10 Projesine Kaydolanlar Neden Sonuna Dek Kalmàyorlar?” baĀlàklà politika notu yayànlandà. TOBB ETÜ-SPM
AraĀtàrma ve GeliĀtirme Koordinatörü
ßdil Bilgiç Alpaslan ile AraĀtàrmacà
Damla Marangoz tarafàndan hazàrlanan
politika notu çerçevesinde, UzmanlaĀmàĀ Meslek Edindirme Merkezleri
(UMEM) Beceri’10 kurslaràna ön kayàt
yaptàran ancak sonrasànda sistemden çàkan bin 86 kiĀi ile telefonda bir anket yapàldà. Yapàlan ankette, iĀsizlerin meslek
kurslaràna bakàĀ açàlarà ile ilgili önemli
bilgiler topladà. Ankette, kursa devam
edilen her gün için 15 TL harcàrah alànan ve kurs sonunda istihdam garantisi
bulunan UMEM Beceri’10 Projesine ön
kayàt yaptàràp daha sonra herhangi bir
kursa kayàt olmayan her 10 kiĀiden birinin “vakti olmadàØà” gerekçesini sunmasà ilginç bir bulgu olarak ortaya çàktà.
Politika notuna göre, Projenin eØitim
kapasitesi daha yüksek olmasàna karĀàn, birçok ilde iĀverenlerin talep ettiØi
elemanlarà yetiĀtirebilecek nitelikte çok
sayàda kurs, kursiyer baĀvurularànàn yetersiz kalmasà nedeniyle açàlamadà. Bu
çalàĀma ile projeye ilgi gösteren ancak
eØitim sürecini sonlandàrmayan iĀsizlerin, süreçten kopmalarànàn en sàk yaĀan-

dàØà aĀamalar, yapàlan anketler yoluyla
belirlendi ve iĀsizlerin sistemi terk etme
nedenleri araĀtàràldà.
“Kursa kayàt olmamanàn
bir nedeni de vakitsizlik”
UMEM Beceri’10 Projesinde kapasite
fazlalàØà yaĀanàrken, iĀsizlerin kendileri
açàsàndan her yönden avantajlà gözüken
kurslara katàlmaya isteksiz olmalarànàn
sebebini tam olarak açàklayabilmek oldukça zor. Yapàlan çalàĀmanàn sonuçlaràna göre, sisteme ön kayàt yaptàràp daha
sonra herhangi bir kursa kayàt olmayan
her on kiĀiden birinin vakti olmadàØà
gerekçesini sunmasà ilginç bir bulgu
olarak ortaya çàktà. Bunlaràn önemli bir
kàsmà ßĀ-Kur kayàtlarànda iĀsiz olarak
gözüktükleri halde, bu kiĀilerin kayàtsàz
çalàĀanlar olduØu düĀünülüyor. Öte yandan, bir kursa baĀladàktan sonra kursu
bàrakanlaràn neden sorusuna cevap olarak “vaktim yok” gerekçesini kullanmadàklarà görüldü. Bu da, bir kez kurslara
baĀlayanlaràn, projenin önemini kavradàØànà gösteriyor.
Kursa bir kez baĀlayanàn
beklentisi karĀàlanàyor
Yüksek eØitime sahip iĀsizlerin kurslara kayàt yaptàrmamalarànàn, beklentilerinin daha yüksek olmasàna baØlà ola-

ünya ticaretinin 35 – 40 % ‘ à
ABD’de dönmektedir. Bu kadar
büyük bir pazarda, ülke olarak
maalesef yeteri payà alamamaktayàz.
Bu yazànàn amacà, söz konusu pazara
girilmesi konusunda Ņrmalaràmàza yol
göstermektir.

tanjueskinyc@gmail.com
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I) Genel DeØerlendirme
ABD pazarà dünyanàn en büyük ekonomisine sahiptir.2011 itibariyle milli
geliri
$ 15 Trilyon. Toplam ithalatà $ 2.2
Trilyon civaràndadàr.
Pazarda önemli yere sahip olan ülkelerin ürünlerinin ihraç Ņyatlaràyla
ülkemiz Ņyatlarà karĀàlaĀtàràldàØànda
aramàzda çok büyük Ņyat farkà olmayan
ürünler de dahi yeterince mal satamadàØàmàz görülmektedir.
ÖrneØin; Türkiye`nin yàllàk çorap ihracatànàn neredeyse 3 kati büyüklüØünde
ABD çorap ithal etmektedir. Ne yazàk
ki ülkemiz bundan yeterli payà alamamaktadàr.
Bunun nedenin salt Ņyatlaràn düĀüklüØü deØildir. Oyleyse bu pazarda basarîli
olmak için neler yapmak gerekmektedir?

II) ABD ßs Dünyasànda
BaĀaràlà olmanàn BaĀlàca Yollarà
ÖzelliØi gereØi dünyanàn en büyük
ekonomisine sahip olmasà ayni zamanda rekabetin de çok yoØun bir Āekilde
yaĀanmasàna neden olmaktadàr. Burasi
rekabetin çok yoØun olduØu bir pazardàr. Dunyanin her ülkesinden buraya
mal satmak isteyen pek çok üretici vardàr.

bileceØi ortaya çàktà. Kursa baĀladàktan
sonraki devam durumunun eØitime paralel olarak artmasà ise, eØitimli kiĀilerin
fàrsatlarà deØerlendirme konusunda daha
baĀaràlà olduØunu gösterdi. AraĀtàrmaya göre, bilimsel yöntemlerle kiĀilerin
mesleki yönelimleri belirlenir ve bu yönelimlere göre kurslara yönlendirilirse
kurslaràn kendilerine uygun olmadàØà
gerekçesiyle kurslardan ayràlma oranlarànàn azalacaØà belirtildi.
Kadànlar, ulaĀàm ve saat
gerekçesiyle yaràda bàrakàyor
ÇalàĀmada, kursu yaràda bàrakan kadànlaràn kursu bàrakmalarànda ulaĀàm
veya kurslaràn geç saatte olmasànàn
önemli birer etken olduØu kaydedilerek,
“Kurslaràn saatleri ve verildiØi mekânlar
hakkànda kursiyerlere en baĀta daha
geniĀ bilgi verilmesinin, kursu yaràda
bàrakmayà azaltacaØà öngörülmektedir”
görüĀü dile getirildi.
TOBB ETÜ-SPM AraĀtàrma ve GeliĀtirme Koordinatörü BßLGßÇ-ALPASLAN ile AraĀtàrmacà MARANGOZ tarafàndan hazàrlanan “UMEM Beceri’10
Projesine Kaydolanlar Neden Sonuna
Dek Kalmàyorlar?” baĀlàklà politika notunu bültenimizle birlikte ilgilerinize sunuyor, iyi çalàĀmalar diliyoruz.

ABD øú DünyasÕnda:
BaúarÕlÕ OlmanÕn
AltÕn AnahtarlarÕ (I)

Tanju ESKß*

A)Pazaràn Tüketim AlàĀkanlàklarà:
Amerikalà tüketicinin eØilimleri ve
alàĀkanlàklarà Avrupa basta olmak üzere
pek çok yerdeki müĀteri gruplaràndan
çok farklàdàr.
ABD`deki tüketicilerin büyük bir
bolumu markadan çok kalite ve Ņyata
önem vermektedirler. Bu durum ülkemiz açàsàndan avantajlarà da beraberinde getirmektedir.
Amerikan tüketicisi, yasal haklarini
cok iyi bilmektedir.
Türk Ņrmalarà, ürünlerinin Amerika’da
baĀaràlà olmasànà istiyorsa, ürünlerini
Amerikan tüketicisine hitap edecek nitelikte farklàlaĀtàrmalà ve design etmelidir.

B)Hangi Kanaldan Bu
Pazara Girilmelidir:
Ülkemizin bu büyük pazardan yeterince pay almamasà için hiçbir sebep
yoktur.. Yeter ki, doØru zamanda, doØru
yerde doØru stratejiler üretilsin ve uygulamaya konulsun.
ABD tek bir pazar olarak dikkate
alànmamalàdàr, her eyalet ayrà bir pazar
olarak deØerlendirilecek niteliktedir.
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Bakanlar
sanayiciyi
dinledi

A

NKARA ValiliØi, BüyükĀehir Belediyesi ve Ankara
Ticaret Odasà’nàn ortaklaĀa yürüteceØi “Shopping Fest” 8
Haziran’da BaĀkent’te kapàlarànà
açacak.
Ticaretin yanàsàra kente çok sayàda turist çekmesi beklenen organizasyon hergün kentin çeĀitli
noktalarànda düzenlenecek olan
programlarla devam edecek. 8-29
Haziran günlerinde Ankara’nàn ilk
kez ev sahipliØini üstleneceØi festivalin tüm dünyada yankà uyandàrmasà bekleniyor. Aynà tarihlerde
ßstanbul’da da düzenlenecek olan
AlàĀveriĀ Festivali’nin iki kent arasànda köprü görevi üstleneceØi de
diØer beklentiler arasànda.
Sokak Āenlikleri, konserler, çekiliĀler, kültür sanat performanslarà,
gösteriler, çocuklara özel etkinlikler, partiler, yaràĀmalar, moda gösterileri ve deŅleler Ankara’yà karnaval Āehri haline getirecek. Ayràca
Shopping Fest, sürpriz isimlerin
yer alacaØà çok büyük bir konserle
açàlacak. Yüzlerce yerli ve yabancà
markanàn Ankara’da baĀtanbaĀa bir
alàĀveriĀ rüzgârà estireceØi festival
kapsamànda yapàlan alàĀveriĀlerde
gerçekleĀtirilecek çekiliĀlerle, yüzlerce alàĀveriĀçi büyük sürpriz hediyelerin de sahibi olacak.

manda, Amerikalà Ņrmalaràn da rakiplerini tanàdàklarà, baØlantà oluĀturduklarà,
yeni ürünlerini tanàttàklarà önemli araçlardàr.
Çok sayàdaki fuar arasàndan hangisine
katàlmak gerektiØine karar verilmelidir.
Fuarlara her yàl katàlmak önemlidir.
Hangi fuara katàlacaØànàzà; geçmiĀ yàllardaki katàlàmcà proŅlinin size uyup
uymadàØàna, fuaràn hangi düzeyde düzenlendiØi (yerel, ulusal, uluslararasà)
müĀterilerinizin ve rakiplerinizin hangi
fuarlara katàldàØà gibi hususlarà dikkate alarak belirlemelisiniz. Herhangi bir
fuara katàlmadan önce ziyaretçi olarak
mutlaka önceden görmek çok yararlà
olacaktàr. ABD’li alàcàlar karar vermeden önce sizi bir kaç fuarda takip eder,
hatta her fuarda yerinizin aynà olmasà
bile çok önemli bir unsurdur.

Pazarà bölerek ayrà stratejiler izlenmelidir.Nitekim Türkiye`den yapàlan çalàĀmalarda 6 eyalete ihracat yapàlmasà için
üreticilere yol gösterilmektedir.Bunlar Kaliforniya, Illinois, Georgia, New
York, Florida ve Teksas. Söz konusu
eyaletler Türkiye’nin rahatlàkla ihracat
yapabileceØi pazarlardàr..
ABD’de Ņilen bulunarak kendi pazarlama Āirketinizi ve daØàtàm aØànàzà
oluĀturun. Bu size hem pazarda kalàcà
olmanàzà saØlayacak hem de aracàlar kaTanju Eski kimdir?
nalàyla ihracat yapmaktan kaynaklanan
Ņyat tutturulamama sorununu asgariye
*Tanju Eski, 2000 yàlàna kadar özel bir
indirecektir. Bunu yaparken de kàsa vadeli düĀünülmemeli uzun vadeli planlar bankada Kurumsal Pazarlamadan sorumyapàlmalà ve hedef müĀteri kitlesinin ol- lu Üst Düzey Yönetici olarak çalàĀtà. DàĀ
ßĀlemler operasyonlarà da kendisine baØlà
duØu sektörler iyi tanàmlanmalàdàr.
olan Tanju Eski, DàĀ ßĀlemler pazarlama
alanàna getirdiØi yeniliklerle çok kàsa süC) ABD`deki Fuarlar
rede bankanàn dàĀ iĀlemler hacminin 3 kaFuarlar çok önemlidir. Fuarlar; yeni tàna çàkaràlmasànda etkin rol oynadà.
sipariĀ almanàzà, rakipleri tanàmanàzà,
2000 yàlàndan itibaren New York’ta
trendleri görmenizi, yeni temaslar kur- ABD pazarànda bulundu. Perakende, Ņmanàzà, mevcut müĀterilerle iliĀkileri nans ve uluslar arasà pazarlama alanlaràngeliĀtirmenizi saØlar. Gazetelerde, magazin dergilerinde kàsaca basànda yer da önemli deneyimler kazandà.
Firmalara uluslara arasà pazarlama, müalma imkânà yaratàr ve Ņrmanàzàn sektörde tanànàrlàØànàn artmasàna yardàmcà zakere teknikleri, uluslara arasà risklerden
korunma konularànda eØitim ve danàĀmanolur.
Fuarlar, sizin olduØu kadar ayni za- làk hizmetleri vermektedir.
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BaíarÜnÜn anahtarÜ yerli tedarikçi
Savunma sanayi kuruluúu Roketsan, son 7 yÕlda yerli alt yüklenicilere verdi÷i iú hacmini yaklaúÕk on kat
artÕrdÕ. Roketsan yöneticileri, OSTøM Savunma Sanayi Kümesi (OSSA) heyetine yönelik yaptÕklarÕ açÕklamada,“Ekip
olarak birlikte sa÷layaca÷ÕmÕz baúarÕnÕn ülkemizin baúarÕsÕ olaca÷Õna inanÕyoruz“ denildi.

G

stim Savunma Ve Havacàlàk
Kümelenmesi (OSSA) OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn’àn da katàldàØà bir
heyetle Ankara ElmadaØ ilçesindeki
Roketsan’à ziyaret etti. Türk Silahlà
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfànàn
bir kuruluĀu olan Roketsan A.ÿ. yöneticileri tarafàndan karĀàlanan OSTßM
heyeti, ElmadaØ yerleĀkesinde düzenlenen tanàĀma toplantàsànàn ardàndan
tesisleri gezdi.
Roketsan yöneticileri, kuruluĀun
savunma sanayine yönelik tedarik faaliyetleri hakkànda genel bilgiler verirken, alt yüklenici stratejisi, alt yüklenici olma süreci, sektörel faaliyet
alanlarà ile yüklenicilerden beklentilerini ifade eden sunum ve konuĀmalar yaptàlar. Bir yàlda yaklaĀàk 8.000
sipariĀ ile 22.000 kalem malzeme
alàndàØànà, son senelerde yoØun olarak
çalàĀàlan Ņrmalaràn yaklaĀàk 200’ünün
yurtdàĀà, 400’ünün ise yurt içi olmak
üzere toplam 600 adet olduØu belirtilirken, bu Ņrmalardan imalatçà/alt
yüklenici olan Ņrmalaràn sayàsànàn ise
yurt içinde 250, yurt dàĀà yüklenici sayàsànàn da 50 adet olduØu vurgulandà.
“Roketsan imalatçà Ņrmalarla, Roketsan dàĀànda bir Roketsan daha
oluĀturmuĀtur” ifadesi kullanàlan bilgilendirme toplantàsànda, 2004-2011
tarihleri arasànda yurtiçi Ņrmalara verilen sipariĀ tutarànàn yaklaĀàk 10 kat
artàØà belirtildi. Roketsan’da, 2004
yàlànda alt yüklenicilere verilen iĀin
%9’u yurtiçi alt yüklenicilere, %91’i
yurtdàĀà yüklenicilere verirlerken,
2011 yàlànda ise %57.5’inin yurtiçi
yüklenicilere verildiØi kaydedildi.
Savunma sanayinin ihtiyaçlarà doØrulusunda etkin ve yaygàn olarak alt
yüklenicilerle çalàĀmanàn hedeņendiØi belirten Roketsan A.ÿ sunumunda,
“Önümüzdeki dönemde alt yüklenicilerimizle iliĀkilerimiz daha da önem

kazanacak ve iĀ potansiyeli artacaktàr.
Roketsan, son yàllarda kritik teknolojilerin dàĀànda kalan tüm iĀ paketlerini
alt yüklenicilerine aktaràyor. Ayràca
alt yüklenicilere her türlü teknik destek verilmeye çalàĀàlàyor. Yalnàz üretimde deØil, sistem tasaràmlarànda da
alt yüklenicilerle çalàĀàlmasàna büyük
önem veriyoruz” denildi.
“Savunma sanayi sabàr, disiplin,
kalite ve gönüllülük ister”
Savunma sanayinin, alt yüklenici olmak için oldukça disiplin gerektiren
ve uzun dönemli ele alànmasà gereken
bir sektör olduØu vurgulanarak, hata
oranà çok düĀük; hatta sàfàr hata, yüksek kalite, yüksek teknolojik kabiliyet

gerektiren ürünler talep edildiØi belirtilerek Āöyle denildi:
“Bu sektör kaliŅye iĀ gücü ve ilave
yatàràm gerektirmektedir. Ancak her
Āeyden önce bu sektörde alt yüklenici olmak için istekli, gönüllü, sabàrlà
olunmasà gerekiyor. Bu doØrultuda
alt yüklenicilerden beklentilerimiz;
tasaràm, ürün geliĀtirme ve üretim maliyetlerimizi azaltma çabalaràmàzda
bizimle ortak hareket etmeleri, geliĀen
teknolojiye paralel olarak üretimlerini yüksek teknolojiye sahip geliĀmiĀ
makine parkà ile gerçekleĀtirmeleri,
kalite yönetim sistemini kurmalarànà
ve geliĀtirmelerini, kalite kontrole yönelik olarak hassas ölçüm cihazlarànà
güçlendirmeleri ve kaliŅye iĀ gücüne

sahip olmalarànà istiyoruz. Savunma
sanayinde projeler uzun soluklu olup,
seri imalat aĀamasàna gelinmesi zaman almaktadàr. Bu nedenle Ņrmalar
dayanàklà, sabàrlà ve sadece savunma
sanayine deØil, sivil sektöre de iĀ yapabilir olmalàdàr. Sonuç olarak, alt
yüklenici Ņrmalaràmàzà Roketsan’àn
birer uzantàsà haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaĀmanàn ancak
ekip olmakla saØlanacaØànàn bilinci
içindeyiz. Savunma sanayindeki baĀaràmàzàn alt yüklenicilerimizin baĀaràsà olacaØàna, onlaràn baĀaràlarànàn
ise bizlerin baĀaràsà olacaØàna, ekip
olarak birlikte saØlayacaØàmàz baĀarànàn ise ülkemizin baĀaràsà olacaØàna
inanàyoruz.”

KOBñ’ler“Savunma Tedarik Lojistiði”ne katÜldÜ

S

avunma Sanayi MüsteĀarlàØà
(SSM) ile Savunma Sanayicileri DerneØi’nin (SASAD)
birlikte düzenledikleri 2. Tedarik LojistiØi Kurultayànda savunma sektörünün tüm aktörleri yer aldà.
ßlk gün oturumlarà SS MüsteĀarà
Murat Bayar’àn konuĀmasà ile baĀladà. Konferansà Ostim Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn ve OSSA
Yönetim Kurulu BaĀkanà Mithat ErtuØ da izledi.
Konferansta OSSA Yönetim Kurulu BaĀkanà Yardàmcàsà Ali Han da,
“Yerli Sanayiye Dayalà Lojistik Uygulamalarànda KOBß ve Yan Sanayinin Yeri” baĀlàklà bir sunum yaptà.
Han sunumunda, savunma ve havacàlàkla ilgili birçok projenin, tasaràm ve üretim süreçlerinde yer alan

OSSA üyesi yan sanayi Ņrmalarànàn
yapmakta olduØu baĀaràlà çalàĀmalarànà, parçasà olduklarà ürün ve projelerin hurdaya çàkaràlana kadarki
“Ömür devri Süreci”nde de görev ve
sorumluluk almasà yönünde talepte
bulundu.
Han, “Ürünlerin teslimat sonrasà “ömür devri” süresince maliyet
etkin bir Āekilde lojistik desteØinin
yapàlabilmesi için yan sanayi kullanàmà kaçànàlmazdàr. Bu nedenle ana
yüklenici Ņrmalar kuracaklarà entegre lojistik destek sistemlerini yan
sanayiye indirgemek için üretim süreçlerinde olduØu gibi yan sanayisini
geliĀtirmesi gerekmektedir” ifadesini
kullandà.
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Geleceðin tasarÜmlarÜ OSTñM’den çÜkacak
OSTøM Medikal Sanayi Kümelenmesi tarafÕndan hazÕrlanan ve
2011 yÕlÕ yenilikçi uygulamalar mali destek programÕ kapsamÕnda
Ankara KalkÕnma AjansÕ tarafÕndan destekleyen “Sa÷lÕk Teknolojileri
Endüstriyel TasarÕm Koordinasyon Merkezi” projesi hayata geçiyor.
Projenin baúlangÕcÕ OSTøM ODTÜ Teknokent binasÕnda paydaúlarÕn
katÕlÕmÕyla düzenlenen açÕlÕú toplantÕsÕ ile gerçekleútirildi.

O

STßM ve yakàn çevresinde saØlàk alanànda üretim yapan 54
iĀletmenin üye olduØu Medikal
Sanayi Kümelenmesi’nin hazàrladàØà
proje ile Ankara’da üretilmekte olan
saØlàk teknolojisi ürünlerinin, kullanàcà odaklà endüstriyel tasaràm yöntemlerinin kullanàlmasà ile katma deØerlerinin yükseltilmesi amaçlanàyor.
Ayràca bu katma deØerin arttàràlmasà
ile sektördeki yerli üretimin toplam
kalitesinin yükseltilmesi, OSTßM
Medikal Sanayi Kümelenmesi üyesi
üreticilerin ulusal ve uluslararasà pazardan aldàklarà payàn arttàràlmasà hedeņeniyor.
Projenin açàlàĀ toplantàsàna OSTßM
OSB BaĀkanà Orhan Aydàn, Bölge
Müdürü Adem Aràcà, Ankara Kalkànma Ajansà Genel Sekreteri Doç. Dr.
Asàm Balcà, KOSGEB OSTßM Müdürü Mehmet TezyetiĀ, DTM KOBß ve
Kümelenme Destekleri Daire BaĀkanà
Emrah Sazak, Endüstriyel Tasaràmcàlar Meslek KuruluĀu DerneØi Yönetim
Kurulu BaĀkanà Berna Dalaman, Gazi
Üniversitesi Sanat ve Tasaràm AraĀtàrma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Serkan GüneĀ, Türkiye
SaØlàk Endüstrisi ßĀverenleri Sendikasà (SEßS), Ankara Üniversitesi, Atàlàm
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, BaĀ-

kent Üniversitesi, Bilge Üniversitesi,
TOBB ETÜ Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Fatih Üniversitesi ve GATA’ dan yetkililer katàldà.
Toplantànàn açàlàĀ konuĀmasànà yapan
OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn,
yerli sanayicinin Āimdiye kadar süregelmiĀ olan üretim tarzà ile uluslararasà rekabeti sonuna kadar sürdüremeyeceØini vurgulayarak sözlerine baĀladà.
ÿimdiki üretim tarzànàn yurt dàĀàndan
ürün alànàp kopya edilmesi üzerine kurulduØunu, ya da yapàlan ürünlerin çok
fazla estetik ve tasaràmsal kaygàlar taĀàmadàØànà söyleyen Aydàn, bu üretim
tarzàyla sürdürülebilir bir rekabet içinde olmalarànàn da mümkün olmadàØànà
belirtti. Aydàn Āöyle devam etti: “Biz,
kümelenme sistemi içinde bulunan Ņrmalaràmàzàn sorunlaràna ortak çözümler üretmeye çalàĀàyoruz. Bu anlamda
Ņrmalaràmàz üzerinde gerçekleĀtirmiĀ
olduØumuz derinlemesine analiz projesi sonucunda, hemen hemen tüm
Ņrmalaràmàzda karĀàmàza çàkan eksikliklerden en önemlisi tasaràm sorunuydu. Biz de bu projeyi bu çalàĀmamàza
dayandàrarak ortaya çàkardàk. Endüstriyel Tasaràmcàlar Meslek KuruluĀu
DerneØi, Gazi Üniversitesi ve Ankara
Kalkànma Ajansà ile bir araya gelerek
oluĀturduØumuz bu proje kapsamàn-

da Ņrmalaràmàzàn ürünlerini bu gözle
elden geçireceØiz, Ņrmalaràmàzàn tasaràm kabiliyetlerini ve ürünlerinin
niteliklerini arttàrmaya çalàĀacaØàz.
Biz OSTßM’i bir fabrika gibi kullanabilecek, bütün OSTßM’deki takàmlarà,
tezgâhlarà, insan kaynaklarànà, malzemeleri bu fabrikanàn kaynaØà olarak
görecek, bunlarà plânlayacak, tasarlayacak ve bu fabrikalarda üretecek bir
merkez oluĀturmak istiyoruz. Bunu
yapabilirsek eØer OSTßM üretim kabiliyetini ve niteliØini iki katàna çàkarabiliriz.”
Ankara Kalkànma Ajansà Genel Sekreteri Doç. Dr. Asàm Balcà da, projenin hem saØlàk teknolojileri alanànda
yenilikçilik hem de kümelenme kavramà gibi gerçekten çok önemli baĀlàklar
içerdiØini, bu yüzden projeye destek
veriyor olmaktan dolayà son derece
mutlu olduklarànà belirtti. Yüksek tek-

nolojili ve katma deØeri yüksek ürünleri üretebilmemiz için endüstriyel
tasaràma çok önem verilmesi gerektiØini söyleyen Balcà, OSTßM’in çok
önemli bir baĀlàØà yakalamàĀ durumda
olduØunu söyledi. “Projeden elde edilecek sonuçlar da sadece OSTßM için
deØil Ankara ve Türkiye için önemli
katma deØerler ortaya çàkaracaktàr”
diyen Balcà, aksi takdirde saØlàk teknolojilerinin cari açàØàmàzàn önemli
kalemlerinden bir tanesi olarak kalacaØànà belirtti. Balcà; “6 adet tàp fakültemiz, 5.500 civarànda öØrencimiz,
teknokentlerimiz, OSB’lerimiz, üniversitelerimiz ve kamu gücü buradayken Ankara olarak bu hedefe ulaĀmak
konusunda en önemli görevin bizlere
düĀtüØünün farkàndayàz” dedi.

“TÜbbi cihazda yerli üretim íart”
østanbul Ticaret OdasÕ (øTO) Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Yenel, “TÕbbi cihaz sektöründe
katma de÷er yurt dÕúÕnda kalÕyor” dedi.

‘

Tàbbi Cihaz Sektöründe Rekabetin
Korunmasà ve Rekabet Hukuku’
konulu seminere ßTO ev sahipliØi
yaptà. Seminere ßTO Yönetim Kurulu
Üyesi Muhammet Yenel, Rekabet Kurumu Mesleki Koordinatörü Cengiz
Soysal, Rekabet Kurumu BaĀuzmanà
Ali Aràöz, Rekabet Kurumu Mesleki
Koordinatörü Hakan Suat Ölmez ve
Ņrma temsilcileri katàldà. Toplantàda

konuĀan Muhammet
Yenel, “Çok dinamik
bir iĀ dünyamàz var.
Tàbbi cihaz sektörü de
çok önemli, çok fazla
paydaĀà olan bir sektör.
Yerli üretim artmasàna
raØmen bu sektörde
hâlâ dàĀa baØàmlàyàz”
dedi. Yurt dàĀàndan
teknoloji transferinin
Āart olduØuna da deØinen Yenel, “Katma
deØeri yüksek ürünler
üretilmeli. Tàbbi cihaz
sektöründe
ithalatàn
ihracatà karĀàlama oranà yüzde 10-15. Cari
açàØà kapatmanàn tek yolu yerli üretimden geçer. Katma deØer maalesef yurt
dàĀànda kalàyor” Āeklinde konuĀtu.
Rekabet olmazsa
Rekabet Kurumu Mesleki Koordinatörü Cengiz Soysal da, “Rekabet
ekonomik bir modeldir. Rekabetten

kaçàlàrsa tekel oluĀur” dedi. Kartel
oluĀturmanàn rekabet hukukuna karĀà bir ihlal olduØunu söyleyen Soysal,
Āöyle konuĀtu: “Bazà Ņrmalar rekabeti
bozacak Āekilde kartel oluĀturuyor. Bu
kanunun 4. maddesine aykàràlàk içeriyor. Bu maddeyi ihlal etmek için, yazàlà bir anlaĀma yapmak gerekmiyor.
Bazen sözlü anlaĀmalar ve hatta sözsüz
uyumlu eylemler bile kanuna aykàrà
davranma sayàlabilir.”
Tàbbi cihaz ihaleleri
Rekabet Kurumu Mesleki Koordinatörü Hakan Suat Ölmez ise, sektörün
insan saØlàØàyla doØrudan ilgili olduØuna dikkat çekti. Sektör bazànda kanuna
aykàràlàklarà ve Āikâyetleri örneklerle
açàklayan Ölmez, “Bir eylemin rekabet
hukukuna aykàrà olarak kabul edilmesi için kanunun 4. 6. ve 7. maddelerini ihlal etmesi gerekiyor. ÖrneØin 6.
madde bir Ņrmanàn pazarda olan hâkim
durumunu kötüye kullanmasànà içeriyor. Bilinen bir marka ile ilgili böyle

bir Āikâyet geldi. Firmanàn cihazlara
koyduØu Āifre nedeniyle cihazlaràn tamir edilemediØi ileri sürüldü. Biz de
inceledik. Fakat kanuna aykàràlàk tespit edemedik. Çünkü Āifre koymazsa
bu cihazà TV tamircisi bile tamir edebilir. Bu da çok tehlikeli. SaØlàktan
bahsediyorsak ehil ellerin bu cihazlarà
onarmalarà gerekir. Sonuçta tàbbi cihaz
üreticilerinin hastanelerce belirlenen
Ņrmalara onaràm eØitimi vermesi kararànà aldàk ve bunu üretici Ņrmalar da
kabul etti” Āeklinde konuĀtu.
Tàbbi cihaz ihalelerine de deØinen
Ölmez, “Bazà üretici Ņrmalar ürün verdikleri bayilere ihale Ņyatà da belirliyor. Bayiler, üretici Ņrmalaràn belirlediØi Ņyat dàĀànda ihaleye katàlamàyor.
Bu durum rekabet hukukuna aykàrà.
EØer üretici Ņrma bayinin ihaleyi kaybedeceØinden korkuyorsa acentelik
sistemi kursun, kendisi ihaleye girmiĀ
gibi olsun” dedi.

MART 2012

ORGANîZE SANAYî GAZETESî

19

2012 ìubat-Mart-Nisan Fuar Takvimi

BAôLAMA

FUARIN ADI

YER

DÜZENLEYùCù

23-26 ôubat

Gapfood 8.Gäda, Gäda Teknolojileri ve Ambalaj
Fuarä

OFM Ortadoðu Fuar MerkeziGaziantep

Akort TanÜtÜm Organizasyon ve
FuarcÜlÜk Ltd. ìti.

29.õubat3 mart

4.Yapä ve Otel Fuarä Bodrum

Bodrum Belediyesi Fuar ve Sergi
AlanÜ-Muðla

Tunajans Reklam ve UluslararasÜ
Fuar Hiz. Ltd. ìti.

01-4 Mart

MOYAF 2012 5.Mobilya Yan Sanayi ve Ahõap
Makineleri Fuarä-ùnegöl

ñnegöl Belediyesi Fuar MerkeziBursa

ñfor FuarcÜlÜk Ltd. ìti

01-4 Mart

3.Gäda, Taräm ve Hayvancäläk Fuarä

Milas Tarií Fuar AlanÜ-Muðla

Expolink FuarcÜlÜk Org. Tan. Ltd. ìti

01-4 Mart

FOTEG ùstanbul 2012 Gäda ùõleme Teknolojileri ñstanbul Fuar Merkezi
ñstanbul
Uluslararasä ùhtisas Fuarä

01-4 Mart

Mersin Agrodays - Mersin 7.Uluslararasä Taräm
Fuarä

Yeniíehir Belediyesi Fuar AlanÜMersin

Forza FuarcÜlÜk ve Organizasyon
Hizmetleri A.ì.

01-4 Mart

Belediye Ekipmanlarä Fuarä

UluslararasÜ ñzmir Fuar AlanÜ-ñzmir

ñZFAì ñzmir FuarcÜlÜk Hizmet. Kültür
ve Sanat ñíleri. Tic.A.ì

01-4Mart

ùstanbul Kapä 2012 4.Kapä, Kepenk, Kilit, Panel, Tüyap Fuar ve Kongre Merkeziñstanbul
Pano, Bölme Sistem ve Aksesuarlarä Fuarä

Tüyap Tüm FuarcÜlÜk YapÜm A.ì.

8-12 Mart

Avrasya Demiryolu, Hafif Raylä Sistemler,
Altyapä ve Lojistik Fuarä

ñstanbul Fuar Merkezi
ñstanbul

Türkel FuarcÜlÜk A.ì.

08-12Mart

Adana 6.AmbalajFuarä 2012

Tüyap Adana UluslararasÜ Fuar ve
Tüyap Adana FuarcÜlÜk A.ì.
Kongre Merkezi-Adana

08-11 Mart

Uluslararasä LIGHTTECH 2012 Fuarä

ñstanbul Fuar Merkezi
ñstanbul

Yeíilköy-

14-17 Mart

ùstanbul Güvenlik Teknolojileri 2012

ñstanbul Fuar Merkezi
ñstanbul

Yeíilköy-

14-17 Mart

Subconist 2012 10.Uluslararasä Yan Sanayi
Ürünleri Fuarä

ñstanbul Fuar Merkezi
ñstanbul

Yeíilköy-

14-17 Mart

EF Endüstri 2012 5.Makine ve Otomasyon
Fuarä

ñstanbul Fuar Merkezi
ñstanbul

Yeíilköy-

15-18 Mart

Yapäda Yeni Ürünler Fuarä

ñstanbul Fuar Merkezi
ñstanbul

Yeíilköy-

21-24Mart

Marble 18.Uluslararasä Doøal Taõ ve Teknolojileri Fuarä

UluslararasÜ ñzmir Fuar AlanÜ-ñzmir

22-25 Mart

25.Uluslararasä Yapä Fuarä Ankara 2012

22-25

6.Yapädecoor Ankara 2012

28-30 Mart

Anfaõ Cityexpo 2012 3.ôehircilik ve Teknolojileri Antalya Fuar Merkezi-Antalya

28-31 Mart

Citytech 6.Uluslararasä Belediye ve Çevre 2012 Fuarä ANFA AltÜnpark Fuar MerkeziAnkara

Yeíilköy-

Yeíilköy-

ANFA AltÜnpark Fuar MerkeziAnkara
ATO Kongre ve Sergi SarayÜAnkara

HKF FuarcÜlÜk A.ì.

Senexpo UluslararasÜ FuarcÜlÜk A.ì.
1.CNR Ekspo FuarcÜlÜk A.ì.
2.Sine FuarcÜlÜk A.ì.
SñNE FuarcÜlÜk A.ì.
SñNE FuarcÜlÜk A.ì.
Grup Medya FuarcÜlÜk Ltd. ìti.
ñZFAì ñzmir FuarcÜlÜk Hizmet. Kültür
ve Sanat ñíleri. Tic.A.ì
Yem FuarcÜlÜk A.ì.
CYF FuarcÜlÜk Ltd. ìti.
Anfaí Antalya FuarcÜlÜk ñíletme ve
YatÜrÜm A.ì.
ñnfo UluslararasÜ Fuar Tan. Org. A.ì.

