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Dünyadaki tüm bilim adamla-
r na art k havuzdan ula la-
bilecek. Bilim ve ileri tekno-

lojiye dayal  yat r mlara h z vererek 
ekonomiyi daha h zl  büyütmeyi he-
de  eyen Türkiye, dünyan n dört bir 
yan na da lm  Türk bilim adamla-
r n n envanterini ç kar yor. Bugün 
gazetesinin haberine göre bu amaçla 
dünya ölçe inde “Bilim insanlar  ha-
vuzu” olu turulacak.

3 ayakl  proje

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan  
Nihat Ergün’ün ba latt  çal ma 3 
koldan yürütülecek. Çal man n ilk 
aya n  Bilim nsanlar  Havuzu olu -
tururken, bu çal ma Bilim Ata eleri 
ile Bilim ve Teknoloji Konseyi yo-
luyla desteklenecek. Ayr ca y lda bir 
kez Bilim nsanlar  Kurultay  topla-
nacak. Proje D i leri Bakanl ’n n 
deste iyle yürütülecek. Bakan 
Ergün’ün verdi i bilgilere göre, bi-
lim adam  havuzunda, Türk vatanda-

 olup yurtd nda ya ayan doktora 
ve yüksek lisans ö rencileri ile aka-
demisyenler yer alacak.

Havuz sayesinde, yurtd ndaki 
üniversitelerdeki ara t rmac  ve aka-
demisyenlerin say s , bunlar n han-
gi ülkelerde neler yapt klar , hangi 
projeler üzerinde çal t klar  gibi 
konularda ayr nt l  bir veri taban  
olu acak. Proje için bilim adamla-
r na ça r da bulunan Bakan Ergün, 
“Yurtd ndaki bütün bilim insanla-
r m z , Bakanl m z veri taban na 
kaydolmaya ve bu ailenin bir parças  
olmaya davet ediyoruz” dedi.

Bilim ata eleri

Projenin ikinci aya n  olu turan 
bilim ata eleri, yurtd ndaki büyü-
kelçilikler bünyesinde faaliyet gös-
terecek. lk etapta bilim ve tekno-
loji potansiyeli yüksek, Türk bilim 

insanlar  ve giri imcilerin yo un 
olarak ya ad  ehirlere ‘bilim el-
çileri’ atanacak. Bu çerçevede ilk 
ata eler ABD’de San Francisco ve 
Boston ile Japonya ve Almanya’ya 
atanacak. San Francisco’da ‘bili im’, 
Boston’da ‘biyoteknoloji’, ‘ye il tek-
nolojiler’, ‘sa l k’ ve ‘enerji’ gibi 
alanlarda kümelenmeler oldu u, bu 

4 ata eye daha sonra yeni ata elerin 
ilave edilece i belirtildi. Ayr ca bu-
lunduklar  bölgede ve üniversiteler-
de teknoloji yat r mc lar na yönelik 
temsil, tan tma ve a yap  ili kileri 
geli tirmek amac yla gönüllülük esa-
s yla çal an “fahri bilim ve teknoloji 
temsilcileri” de atanacak.

Her ey yerli teknoloji için

Bakan Ergün bu çal mayla bilim 
insanlar  aras nda güçlü bir a  olu -
turmay  hede  ediklerini söyledi. 
Proje Türkiye’ye iki yönüyle katk  
sa layacak. Çal ma bir yandan ter-
sine beyin göçünün yolunu açarken 
di er yandan Türkiye’deki özel sek-
törün teknolojik yat r mlar  için ge-
rekli insan gücüne kolay ula mas n , 
dolay s yla yeni bulu lara h z verme-
sini sa layacak. Bilim insanlar n n 
deste iyle teknolojik yat r mlar n h z 
kazanaca  ve Türkiye’nin teknoloji 
üreten ülkeler ligine yükselebilece i 
ifade ediliyor.
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2011 y l  ithalat rakamlar n  de er-
lendiren Bakan Ça layan, hüküme-
tin Haziran ay ndan bu yana ithalat  
azalt c  önlemler ald na i aret etti. 
Türkiye’de 2011 y l nda 65 bin 323 
 rman n ithalat yapt n  belirten Ça -

layan, geçen y l ithalat n n 173,1 mil-
yar dolarl k bölümünün enerji dahil 
ara mallar , 37,3 milyar dolarl k bölü-
münün yat r m mallar  ve 29,7 milyar 
dolarl k k sm n da tüketim mallar ndan 
meydana geldi ini söyledi. Bu  rmala-
r n 32 bin 793’ünün 100 bin dolar ve 
alt nda ithalat yapt na dikkati çeken 
Ça layan, bu  rmalar n gerçekle tirdi-

i ithalat n toplam de erinin ise sadece 
864 milyon dolar oldu unu, ithalatç -
lar n yar s n n, toplam ithalat n sadece 
binde 4’ünü gerçekle tirdi ini kaydetti. 
Bunun yan  s ra 59  rman n 500 mil-
yon dolar n üzerinde ithalat yapt n  
ve toplam ithalat de erinin 96,7 milyar 
dolar oldu unu söyleyen Ça layan, bu 
59  rman n ikisinin kamu, kalan 57’si-
nin ise Türkiye’nin en büyük özel sa-
nayi  rmas na ait oldu unu vurgulad . 

“11 ayda bir kez cep telefonu 
de i tirecek kadar zengin miyiz?”

Türkiye’ye geçen y l 14,3 milyon 
cep telefonu gelerek, bunlara 1 milyar 
744 milyon dolar ödendi ini aç klayan 
Ça layan, bunu söylerken insanlara ‘te-
lefon almay n’ demedi ini belirterek, 
“Ancak, sesli dü ünüyorum. Biz, 11 
ayda bir kez cep telefonu de i tirecek 
kadar zengin bir ülke miyiz” diye sor-
du. Bunun yan  s ra, Türkiye’nin 465 
milyon dolar de erinde buzdolab  ve 

so utucu, 172 milyon dolar de erinde 
çama r makinesi ithal etti ini vurgula-
yan Ça layan, “Bu ithalat , beyaz e ya 
sektöründe Avrupa’da yüzde 20’ye 
yak n paya sahip Türkiye yap yor. 
ngiltere’de, talya’da ve Litvanya’da 

bizim ürünlerimiz aran rken, biz gi-
dip onlar n ürünlerini al yoruz. Yine 
2011’de 871 milyon dolarl k ayakkab  
ithal ettik. 194 milyon dolarl k hal , 123 
milyon dolar de erinde cam bardak ve 
e ya, 43 milyon dolarl k emsiye, 65 
milyon dolarl k ayna, 254 milyon do-
larl k gömlek. 74 milyon dolarl k sa-
bun, 95 milyon dolarl k çar af ve perde 
mefru at ürünleri, 578 milyon dolarl k 
mobilya, 400 milyon dolarl k lamba ve 
ayd nlatma ürünleri ve 461 milyon do-
lar de erinde bavul, kemer gibi ürünler 
ithal ettik. Yaz k de il mi bu paraya” 
dedi. 

“ thalattan bahsedilmiyor” 
ele tirilerine yan t

hracat art na kar n ithalattaki yük-
seli ten bahsedilmedi i yönündeki ele -
tirilere de yan t veren Ça layan, “Bunu 
bir sorun olarak görmüyorsak neden 
o zaman Merkez Bankas , BDDK ve 
hükümetimiz ithalat  azalt c  önlemler 
alal m? hracat m z rekor k rd  için ne 
kadar mutluysak, ithalat m z n k rd  
rekordan da o kadar rahats z z. Bu ko-
nuda da çok ciddi ve somut çal malar 
yap yoruz” dedi. Devlet olarak ithalata 
yasak getirmesinin söz konusu olmad -

n  söyleyen Ça layan, as l sorunun 
de erli TL’nin yaratt  komplikasyon 
oldu unu ve sorunun, ihracat de il, it-

halat üzerindeki etkiden kaynakland -
na i aret etti. 

“Üretimi yetersiz ürünlerin üretimi 
için çal malar m z sürüyor”

Türkiye’de üretim yap s n n de i ti-
rilmesi gerekti ini ve hiç üretimi olma-
yan ya da üretimi yetersiz olan ürünler-
de Bakanl ’n n ve ilgili bakanl klar n 
çok say da çal mas  bulundu unu dile 
getiren Ça layan, bu çal malar n ba-

nda Girdi Tedarik Stratejisi (G TES), 
yeni te vik sistemi ve do rudan ya-
banc  yat r mlar n geldi ini, böylelikle 
Türkiye’de üretim olanaklar n n geli ti-
rilmesi için yat r m ortam n  olu turmak 
istediklerini kaydetti. Üreticilerden ka-
lite imaj n  ve marka gücünü art rmala-
r n  isteyen Ça layan, bu sayede yurt 
içinde ve yurt d nda rekabet edebile-
ceklerini kaydetti. Ba bakan taraf ndan 
aç klanmas  beklenen yeni te vik sis-
temi ile cari aç  azaltmay  ve üretimi 
yetersiz olan ürünlerde yat r mlar  art r-
mak istediklerini belirten Ça layan, bu 
kapsamda Yat r m Ortam n  yile tirme 
Koordinasyon Kurulu (YO KK) arac -
l  ile ithalat  yap lan ürünlere dönük 
do rudan yabanc  yat r mlar  art rmak 
için çal ma yapt klar n  aç klad . Yeni 
te vik paketinin d nda sa l k, yaz -
l m, e itim, dizi  lm ve sinema sektör-
lerini de içeren paketi yak n zamanda 
kamuoyuna aç klayacaklar n  belirten 
Ça layan, Türkiye’nin üretim altyap -
s n  güçlendirmek, üretilen mal imaj -
n  peki tirmek, cari aç  kal c  olarak 
sürdürülebilir düzeye indirmek, yüksek 
teknolojili, katma de erli üretimi art r-

mak, üretim ve ihracat desenini geli -
tirmek ve hizmet ihrac n n çe itlendi-
rilmesi yönünde çal malar na devam 
edeceklerini aç klad . 

“ thalat n haritas n  ç kard k” 

Türkiye’de ilk kez ‘ithalat haritas ’ ça-
l mas  yapt klar n  da aç klayan Ça la-
yan, üretim yapan 12 bin  rma, ithalat 
yapan da 13 bin olmak üzere toplam 25 
bin  rman n üretim, ihracat, ithal girdi, 
yurt içi sat  verilerinin tek tek incelen-
di ini aç klad . Bu kapsamda  rmalar 
aras  ekonomik ili kiler a n n bir hari-
tas n n ç kar ld n  söyleyen Ça layan, 
“Çal ma ile Türk sanayinin ne kadarl k 
ithalat ba ml l  gösterdi ini ilk defa 
gösterme imkân  elde ettik” dedi.

324 araçl k ihalede en dü ük tekli  , 
391 milyon 230 bin dolarla Çin  rma-
s  CSR Electric Locomotive Co. Ltd. 
verdi Ankara Metrolar nda kullan l-
mak üzere 324 yeni araç temini için 
düzenlenen ihalede en dü ük tekli   
391 milyon 230 bin dolarla Çin  rma-
s  CSR Electric Locomotive Co. Ltd. 
verdi. Ankara Metrolar  araç ihalesi, 

Ula t rma, Denizcilik 
ve Haberle me Bakan-
l  Alt Yap  Yat r m-
lar  Genel Müdürlü ü 
Konferans Salonunda 
yap ld .

Alt Yap  Yat r m-
lar  Genel Müdür 
Yard mc s  Ahmet 
Ku ano lu;nun komis-
yon ba kanl n  yapt -

 ihaleye, CSR Elect-
ric Locomotive (Çin) 
, CAF SA (ispanya), 

Hyundai Rotem (Kore) olmak üzere 3 
 rma teklif verdi. Siemens  rmas  ise 

te ekkür mektubu gönderdi.
Firmalar n evrak  incelendikten sonra 

teklif zar  ar  aç ld . halede 391 mil-
yon 230 bin dolar ile en dü ük tekli   
Çin  rmas  CSR Electric Locomotive 
verirken, spanyol CAF  rmas  tekli  -

ni avro üzerinden yapt . CAF, araçla-
r n yap m i i için 321 milyon 829 bin 
20 avro teklif ederken, Kore  rmas  
Hyundai Rotem ise 511 milyon 140 bin 
244 dolarl k teklif verdi.

hale komisyonu, tekli  eri inceledik-
ten sonra artnameye uygun en dü ük 
tekli   veren  rmaya i i verecek.

i üstlenen  rma, sözle me imzalan-
d ktan 20 ay sonra 15 araçl k partiler 
halinde ilk teslimata ba layacak. Araç-
lar n tamam  39 ay içerisinde teslim 
edilecek.

Metro araçlar n n ilk 75;inde en az 
yüzde 30 yerli katk  pay  öngörülürken, 
kalan bölümünde ise yerli katk  oran  
yüzde 51 olacak.

Araçlar n ilk teslimat süresi, K z -
lay-Çayyolu ve Sincan-Bat kent metro 
hatlar n n yap m i inin bitirilmesine 
yeti ecek.

Alt Yap  Yat r mlar  Genel Müdür 
Vekili Metin Tahan, yapt  aç kla-

mada, Hükümetin ve Ankaral lar n 
özlemle bekledi i Ankara Metrolar n  
2013 y l  sonunda faaliyete geçirmeyi 
hede  ediklerini belirtti.

Bu konuda çok yo un bir ekilde ça-
l t klar n  anlatan Tahan, eme i ge-
çen herkese te ekkür etti. haleye çok 
önemli 3  rman n teklif verdi ini, biri-
nin de te ekkür mektubu gönderdi ini 
ifade eden Tahan, ilk etapta yap lacak 
75 araçl k bölümde yüzde 30 yerli kat-
k  oran , kalan k sm nda ise yüzde 51 
yerli katk  oran  arand n  hat rlatt . 
Tahan, bunun yerli sanayi ve ekonomi 
aç s ndan son derece önemli oldu u-
nu kaydetti. hale komisyonun, müm-
kün oldu unca k sa sürede tekli  eri 
de erlendirece ini ifade eden Tahan, 
hangi  rma al rsa als n, Ankara’ya ve 
Türkiye’ye hay rl  olmas  temennisin-
de bulundu.

Metro’ya en dü ük teklif Çin’den
 Ankara metrolar nda kullan lmak üzere 324 metro arac  al m ihalesinde, en dü ük tekli   391 milyon 230 bin dolarla CSR 

Electric Locomotive Co. Ltd. verdi. artnamede ilk etapta %30, devam nda ise % 51 Offst (Yerli Katk ) art  bulunuyor.

Ça layan: thalat  yasaklayamam
  Ekonomi Bakan  Zafer Ça layan, ithalat n rekor k rmas ndan dolay  rahats z olduklar n , ancak devlet olarak da 

ithalata yasak getiremeyece ini söyledi. Ça layan, “Üretimi yetersiz ürünleri Türkiye’de üretmeliyiz” dedi. 

Ekonomi BakanEkonomi Bakan
Zafer Ça layanZafer Ça layan
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Çin Seddi için bugün kimileri “korkakl k abidesi” ki-
mileri “savunma duvar ” tan mlamas  yap yor. Ama 
bunlar, Set’in “dünyan n yedi harikas ndan biri”  

            olma özelli ini gölgelemiyor. 

Çin Seddi’nin 4-6 metre yüksekli inde, 6-7 metre kal nl -
nda, ve 6.700 kilometre uzunlu unda oldu u, yap m n n 

“dün ba lay p, yar n bitmedi i” tam 2 bin y lda tamamland  
yaz l yor. Seddin yap m  s ras nda bir milyon Çinli’nin çal t  
rivayet ediliyor. Günümüz mant  ile bu devasa projenin 
bir nevi istihdam yaratmak, dahili ticareti geli tirmek amaçl  
hayata geçirildi ini dü ünebiliriz.

imdiki Çin’in ‘kendini savunamama’ gibi bir derdi yok. 
Topu, tank , gemisi, uça , nükleer silah , z rhl  araçlar  var. 
Seddin ötesine geçip, çoktan küresel güç olmu  durumda. 
Bunu da tankla topla de il, üretimle ba ar yorlar.

Konumuz asl nda Çin ya da Çin Seddi de il.

Çin mallar n n ve firmalar n n uzun süredir Türk pazar na 
girmi  olmalar . Ankara Metrosu araç al m ihalesine de ine-
lim. Geçti imiz günlerde yap lan ihale sonucunda kar m za 
Çinliler de ç kt . En ucuz teklifi Çin firmas  vermi .

-Ankara Metrolar nda kullan lmak üzere 324 yeni 
araç temini için düzenlenen ihalede en dü ük teklifi 
391 milyon 230 bin dolarla Çin firmas  CSR Electric 
Locomotive Co. Ltd. verdi. Metro araçlar n n ilk 75 
adedinde en az yüzde 30 yerli katk  pay  öngörülür-
ken, kalan bölümünde ise yerli katk  oran  yüzde 51 
olacak…

Rayl  sistemlere imalat yapan KOB ’lerimiz Yerli katk  (offset) 
uygulamas ndan nas l yararlanacak? Bu kural i letilecek mi? 
Ula t rma Bakanl m z n kontrolündeki bu uygulaman n 
seyrini sektör temsilcileri takip edecektir.

kinci Çin haberimiz Akdeniz bölgemizden. Haber u:

“Bat  Akdeniz bölgesinde yat r m yapma karan alan 
Çin heyeti ülkelerinde ürettikleri elektrikli otomo-
bil, traktör, güne  enerjisi sistemleri, motosiklet ve 
rüzgar panelleri gibi ürünleri sergileyip pazar ara t r-
mas  yapacak. Çinli ticari heyet, yat r m planlanan 
alanlar n tespiti için kendi ülkelerinde ürettikleri 
elektrikli otomobil ve bisiklet, güne  panelleri, gün -
s  sistemleri, mini traktör, çiftçiler için 3 tekerlekli 
ta y c  gibi ürünleri Isparta’da sergileyecek. Isparta 
Belediye Ba kan Yard mc s  Ayd n anl türk, beledi-
yenin de destekledi i üretimin Isparta’da yap laca -
n  ve Türk mal  olarak dünya piyasas na sunulaca n  
bildirdi.”

Çin firmas n n Isparta’da üretti i ürüne “Türk Mal ” diyece iz!

Çin firmas n n Ankara’da üretti i metro araçlar na “Türk 
Mal ” diyece iz!

Tamam; yabanc  sermaye gelsin, ortakl klar kurulsun. Ama 
aç kças  teknolojisine sahip olmad m z ve kâr  d ar ya 
transfer edilecek ürünlerin ‘Türk Mal ’ kamuflaj  ile sunulmas  
da “üretimin yerlile tirilmesi” de ildir. in içinden Çinlinin, 
spanyol’un, Korelinin, Alman’ n, ngiliz’in, Frans z’ n ürünle-
rine “yerli” yazarak m  s yr laca z. 

 ***

Y llar önce ellerinde sempatik oyuncaklarla Türk pazar na 
giren Çinliler imdi Ankara Metrosuna dal p, Akdeniz sahil-
lerine uzan yor. Tabi ki bugünün dünyas nda onlara kar  
Ç N SEDD  in a edemeyiz. Ama, yerli üretim, yerli imalat, 
yerlile tirme gibi kavramlar  samimi olarak telaffuz edeceksek 
‘pazar m z  pazarlamak’ yerine, bundan 10 y l, 20 y l, 30 y l, 
50 y l sonras n n pazar ihtiyaçlar na göre hamle yapmal y z. 

Bir uzman m z n dedi i gibi, “Makro karar vericiler OFFSET 
ya da (YERL  KATKI) konusunu yasal olarak düzenleme-
dikçe, tabandaki giri imler havanda su dövmenin ötesine 
geçemez…”

haleyi kim al rsa als n; Ankara Metrosundaki uygu-
lamalar KAMU’nun yerli üretime yakla m nda tam 
bir samimiyet testi olacak. 

Editörden

Metrodaki Çinliler,
Offset ve 
samimiyet testi!

Kemal ÇEKÜÇKemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr

Ankara’n n turizm potansiye-
lini tarihi, ticari ve gelenek-
sel yönleri ile canland rmak 

için Esnaf Ve Sanatkârlar Derne i 
de (ESDER) harekete geçti. Ankara 
Kalk nm Ajans n n destekledi i ve 
“Ahilik Felsefesi I nda Parlayan 
Turizm” temal  proje OST M’de ve-
rilen bir konferansla ba lad .
Dr. U ur Altu  taraf ndan verilen 
“Ahili in Ankara Ticaretine Etkile-
ri” konulu konferansa ESDER Ba -
kan  Mahmut Çelikus, OST M Yö-
netim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n, 
ORS AD Ba kan  Özcan Ülgener, 
OST M Vakf  Yönetim Kurulu Üye-
si Doç. Sedat Çelikdo an ile OSB 
üyesi  rmalar n temsilcileri kat ld . 
Dr. U ur Altu , Ahilik te kilât n n 
do u  felsefesini, Selçuklulardan 
ba layarak Osmanl  ve Cumhuriyet 
dönemi Türkiye’sinin ilk y llar na 
kadar olan süreçteki etkilerini ve gü-
nümüze yans malar n  anlatt . Ahili-

in yüzy llarca Anadolu’da tar ma, 
ticarete, üretime, ehir yönetimine 
ve sosyal dayan maya yön verdi-

ini vurgulayan Altu , bu sistemin 
Ankara’n n üretim ve ticaret yap s n  
nas l ekillendirdi ini anlatt .

“Vehbi Koç, Ahilik 
kültürünün eseridir.”

Ankara’daki cadde ve sokak adlar -
n n, tarihi binalar n hâlâ ahilik kültü-
rünün izlerini ta d n , Ç kr kç lar 
Yoku u, Kale, Ulus ve Etimesgut 
gibi semtlerin üretim ve ticarete yö-
nelik mekânlar oldu unu vurgulayan 
Altu , Vehbi Koç’un Ankara’dan 
ç kmas n n da tesadüf olmad n  
söyledi. Altu , “Koç’un esna  k 
yapt  sokaklarda as rlar boyun-
ca yank lanan bir ticaret, üretim ve 
ahlâk yap s  vard r. Koç’un hayat na 
bakt n zda müthi  prensipleri olan 
bir i  adam  pro  li ile kar la rs -
n z” dedi. 
Altu  unlar  söyledi:
“Atatürk gelip Ankara’da kurtulu  
me alesini yak ncaya kadar ehrin 
yönetim sistemine Ahilik kültürüy-
le yo rulmu  kurumlar hakimdir. 
Atatürk’ü Ankara’da silahl  se -
men grubu kar lay p, korumu  ve 
Ankaral lar onu ba r na basm t r. 
Vehbi Koç tesadüfen Ankara’dan 
ç kmam t r. Koç’un esna  k yapt -

 sokaklarda as rlar boyunca yan-
k lanan bir ticaret, üretim ve ahlâk 
yap s  vard r. Koç’un hayat na bak-
t n zda müthi  prensipleri olan bir 
pro  lle kar la rs n z. Bugün biz 
Koç’un i  ve çal ma ahlâk na ne 
kadar sahibiz? Onun müthi  bir i  
ahlâk  vard r. Sabah saat 5’te kal-
kar, namaz n  k lar, haberleri okur, 
tezgâh n n ba na geçer. Bu i adam -
m z n çocuklu u yüzy llarca Ahilik 
kültürü ile yo rulmu  sokaklarda 

geçmi tir. Onun ki ili ine, ticaret 
anlay na, kültürüne bu ehrin bu 
tarihin, bu medeniyetin miras  ekil 
vermi tir. Onlar u anda Ankara’n n 
ahilik kültürünün olu turdu u mira-
s n ya ayan örne idir. Ba ka bir ör-
nek yok. Bugün bizim yapaca m z 
ey ya m z ne olursa olsun, birey 

olarak cehaletle sava makt r. htiya-
c m z bilgi, kültür ve ayd nlanmad r. 
Biz bu yolda ilerlemeye ba larsak 
mirasç s  oldu umuz, ama fark nda 
olmad m z medeniyetin, kültürel 
yap n n ve ah slar n önemi beyni-
mize, gönlümüze i lemeye ba laya-
cakt r.”

“Ahilik; sevgi, karde lik, 
üretim, payla m demektir.”

ESDER Ba kan  Çelikus da “Ahilik 
Felsefesi I nda Parlayan Turizm” 
temal  projenin Ankara Kalk nma 
Ajans  ile birlikte yürütülece ini ve 
8 ay sürece ini bildirdi. Ahili in 
‘karde lik’ demek oldu unu belirten 
Çelikus, unlar  söyledi:
“Dünyan n en güzel, en samimi, en 
s cak, en yap c , en içten, en seve-
cen tüm olumlu kelimelerini art arda 
yaz p, e ittir deyin, kar n za Ahilik 
ç kar. Bu kadar s cak bir kavramd r. 
21. Yüzy lda insanlar n birbirine, 
çevresine, kom usuna ve mahallesi-
ne bu kadar yabanc la t  bir ortam-
da karde im ifadesi ile tan mlanan 
bir medeniyeti yad edece iz. Ya a-
ma ve ya atma arzusu ile hareket ge-
çece iz. ESDER olarak ahili i dört 
temel esasa oturttuk. Bunlar sevgi, 
karde lik, üretim ve payla m. Bu-
gün belki dünyan n da arad  ve zor 
buldu u ey sevgidir. Ahilik, üretimi 
ve üretti ini adilce bölü en bir me-
deniyeti temsil ediyor.”

“Ankara’n n de erleri 
gün yüzüne ç k yor.”

Ankara Kalk nma Ajans  Genel 
Sekreteri As m Balc  da Ahili in 
geçmi ten günümüze aktar lan ve 
gelece e ta yacak güzel bir de er 
oldu unu, bu de erleri unutmadan 

içinde ya ad m z yüzy l n ihtiyaç-
lar n  da göz önüne alarak kendimizi 
dinamik bir yap  içinde gelece e ta-

mam z gerekti ini söyledi. Balc , 
“Ankara’ya yurtd ndan ya da yurt 
içinden gelen turistlerin görmek 
isteyecekleri baz  eyler olacakt r. 
Bunlardan birisi gezip görecekleri 
yerlerdir. Bunlar için Ankara Valili-

imiz, ajans m z ve belediyelerimiz 
birtak m çal malar yap yor. Kültür 
ve Turizm Bakanl m z n da çal -
malar  ile Ankara’n n de erleri daha 
çok gün yüzüne ç kmaya ba lad . 
Sadece merkezde de il, ilçelerimiz-
de de çok önemli de erlerimiz var” 
diye konu tu. 

“Dünyay  kurtaracak 
sistem için ilham veriyor.”

Ostim Vakf  Yönetim Kurulu Üyesi 
Sedat Çelikdo an da yapt  konu -
mada her eyin para ile ölçüldü ü, 
vah i kapitalizmin insani de erleri 
yok etti ini kaydederek, “Ahilikte 
sosyal dayan ma vard r. nsano lu 
üzüntülerini, sevinçlerini, kazan m-
lar n  payla mak için yarat lm t r” 
dedi. Ahi kültürünün i çi i veren 
ili kilerini de düzenledi ini söyle-
yen Çelikdo an, öyle devam etti:
 “Çal anlar n yemesi, içmesi, zana-
at  ö renmesi ahilik düzeni içinde 
sahipleniliyor. Kalite,  yat ve ma-
liyet anlay lar  aktar l p usta haline 
getiriliyor. yeri açmas n  sa l yor. 
Evlenmesi okumas , çoluk çocukla-
r n  tahsilini hep beraber yap yorlar. 
Kapitalist sistemde her ey para ile 
ölçülüyor ve orada insan kaybolmu  
durumda. Ölçü para olunca insanla-
r n açl klar , aç kta kalmalar  önemli 
de il. imdi buna kar  dünyada da 
bir tepki var. Ahilik düzeninde di-
yelim i yeriniz var; i yerinin riskini 
i verenle birlikte i çi de payla mal . 
Yap lan kârdan ve zarardan herkes 
nasibini alacak. Özetle ahilik sistemi 
sadece ülkemizin de il, dünyan n da 
kurtulu u olabilecek sistem için bize 
ilham veriyor.”

Ankara turizmi için 
“Ahilik” Projesi

 Ankara Kalk nma Ajans n n destekledi i  “Ahilik Felsefesi I nda Parlayan Turizm” temal  
proje Esnaf ve Sanatkârlar Derne i’nin (ESDER) OST M’de düzenledi i konferansla ba lad . 
Ahili in Ankara Ticareti’ne etkileri konulu konferans  sunan Dr. U ur Altu , “Vehbi Koç’un 

Ankara’dan ç kmas  tesadüf de ildir. 
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E itim, sa l k, istihdam 
ve Savunma Sanayii bir 
ülkenin kalk nm l k gös-

tergesidir. Bu göstergede birinci 
s ray  e itim almaktad r. E i-
tim seviyesi yüksek bir toplum 
olmak için, toplumu meydana 
getiren insanlar n, cehalet deni-
len ba  belas  bir dü mana kar  
sava malar  gerekir. Toplumu 
meydana getiren insanlar, e iti-
me büyük bir önem verip, kendi 
aralar ndaki problemleri de çöz-
me konusunda bir mesafe kat 
etmi lerse, o ülkede i ler yoluna 
girmi  demektir. 

E itim seviyesi yüksek ülkeler, 
ça n gereklerine uygun olarak 
her konuda Ar-Ge çal malar , 
yaz l m, planlama ve üretim 
yaparak, kalk nm  ülkeler ara-
s nda hak ettikleri yeri al r, ve 
hayat standard  yüksek, mutlu 
insanlar n güven içinde ya ad  
sayg n bir ülke olurlar.

Tüm bu güzelliklerin olu ma-
s na ve ülkelerin kalk nmas na 
mani olan cehaleti tan mlayan 
bir iirimi sizlere sunmak istiyo-
rum.

Cehalet çe it çe ittir,
Sanmay n ki bir tanedir.
Orda burada aramay n,
Cehalet her yerdedir.

Okumu  cahil vard r,
Okumam  cahil vard r.
Kara cahil, yar  cahil,
Bir de z r cahil vard r.

Okumu  cahil çok bilmi tir,
Bilmedi i bir ey yoktur.
Asla yanl n  kabul etmez,
Onunla anla mak çok zordur. 

Okumam  cahil insanlar,
lenmemi  tarla gibidir.

Onlara yard mc  olmak,
Tüm toplumun görevidir.

Kara cahil, bir ülkenin,
Çok büyük bir ay b d r.
E itim seferberli i yap p,
Bu ay ptan kurtulmal d r.

Yar  cahil insanlar,
Toplumun ba  belas d r.
Cahiller aras nda,
En zararl  olan d r.

Z r cahil insanlar n,
Yan nda hiç konu may n.
Su gibi sessiz olun,
Ba n z  derde sokmay n.

Cahille arkada l k eden,
Çok dikkatli olmal d r.
Her an, her ey olabilir,
Gözünü dört açmal d r.

Cehaletten kurtulmak için,
Mücadelemiz ve çabam z olsun.
Zararlar  saymakla bitmez,
Cehaletin gözü kör olsun.

Dünyadaki her yanl n,
Sebebi cehalettir.
Cehaletin ba  dü man ,
Okumak ve Nezakettir.

Behzat ZEYDAN

info@
dizaynm

akina.com
.tr

Cehalet

Ankara Üniversitesi ile Türkiye Es-
naf ve Sanatkarlar  Konfederas-
yonu (TESK) aras nda imzalanan 

i birli i protokolü kapsam nda Ankara 
Üniversitesi bünyesinde kurulan ATA-
UM, esnaf ve sanatkara ilk dersi verme-
ye ba l yor. 2 milyon esnaf ve sanatkâr n 
ufkunu açacak olan proje’nin ilk e itimi 
TESK ana binas nda yap ld . 

TESK’ten yap lan yaz l  aç klamada, 
Konfederasyonun Ankara Üniversite-
si ile yürüttü ü proje kapsam nda es-
naf ve sanatkâra ilk dersi TESK Genel 
Merkezi’nde verildi. 

Ba lang çta 63 saat sürecek olan e i-
timler sonras nda Türkiye genelindeki 
tüm esnaf ve sanatkar temsilcileri, AB 
projeleri ile esnaf ve sanatkar n s k nt  
ya ad  sorunlar n çözümüne nas l katk  
sa layaca n  ele alm  olacak. Yap lan bu 
protokol ile AB kap lar n n yolu esnaf ve 
sanatkâra aç lm  olacak.

 
“Üyelerimizin 

vizyonu geni leyecek” 

Ankara Üniversitesi ATAUM Müdürü 
Prof. Dr. Ça r  Erhan’ n ilk dersi verdi i 
e itimler TESK toplant  salonunda ger-
çekle ti. Konuyla ilgili aç klama yapan 
TESK Genel Ba kan  Bendevi Palandö-
ken, “Teknoloji ve buna ba l  olarak kü-
resel irketlerin bu kadar h zla büyüdü ü 
bir küresel ekonomide, küçük i letmelerin 
en önemli ihtiyaçlar n n ba nda bilgi ve 
bilgiye h zl  ula m gelmektedir. Ahilik 
Kültürünün ve te kilat n n günümüzdeki 
uzant s  olan TESK’in birinci ve en önemli 

görevi gerek te kilat n n gerek üyelerinin 
mesleki e itimlerine destek vermektir. Bu 
amaç do rultusunda Türkiye’nin iki köklü 
kurumu olan Ankara Üniversitesi ve Tür-
kiye Esnaf ve Sanatkârlar  Konfederasyo-
nu, Ankara Üniversitesi bünyesinde ku-
rulan Avrupa Topluluklar  Ara t rma ve 
Uygulama Merkezi (ATAUM) ile TESK 
aras nda imzalanan i birli i ve dan man-
l k protokolü ile esnaf ve sanatkâr m z n 
vizyonu geni liyor” dedi. 

“170 bin kad n üyeye sahibiz”

birli i kapsam nda Avrupa Birli i ko-
nulu e itim ile ba ta TESK personelinin 
Avrupa Birli i ve Türkiye’nin AB’ye 
uyum süreci konusunda bilgi düzeyinin 
artt r lmas  ve Konfederasyonun alt te -
kilatlar na yönelik olarak yap lacak ça-
l malarla uyumlu ve olumlu yönde etki-
lenmesinin sa lanmas n n hede  endi ini 
kaydeden Palandöken, “Konfederasyo-
numuz Türkiye ekonomisinin önemli bir 
kesimi olan 170 bini kad n olmak üzere 2 
milyon esnaf ve sanatkar üyeye sahiptir. 
Konfederasyon olarak mensuplar m z n 
uyum sürecindeki de i im, dönü üm ih-
tiyac n n kar lanmas nda önemli çal -
malar yapmay  kendine görev edinmi tir. 
Bu ba lamda ülkemiz ekonomisinde is-
tikrar n sa lanmas nda hiç ku kusuz ön-
celikle giri imcili in te vik edilmesi ve 
buna ba l  olarak yeni i  imkanlar n n ya-
rat larak istihdam n art r lmas na yönelik 
çal malar yap lmas  bizlerin en önemli 
vazifeleri aras nda yer almaktad r” diye 
konu tu.

Esnaf ve sanatkâr 
e itiminde dersler ba lad

 Ankara Üniversitesi ile Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar  Konfederasyonu 
aras nda imzalanan i birli i protokolü 

kapsam nda Ankara Üniversitesi 
bünyesinde kurulan ATAUM, esnaf ve 

sanatkâra e itim veriyor.

Ankara Büyük ehir Belediyesi ve 
Ankara Sanayi Odas n n belediye 
al mlar nda önceli i Ankaral  ve 

yerli sanayicilere vermek üzere kurgula-
d  “Proje O  si” çal malar n  sürdürü-
yor. Koordinatörlü ünü Ostim Yönetim 
Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n’ n yapt  
o  sin bu ayki toplant s nda Büyük ehir 
Belediyesi’nin y ll k tedarik listeleri masa-
ya yat r ld . 

Sunum üzerinden verilen bilgiye göre 
Büyük ehir Belediyesinin 12 daire ba -
kanl  ile 14 irketi y ll k toplam 11.827 
kalem mal ve hizmet sat n al yor. Bunlar n 
4.434 kaleminde ithal, 7.393 kaleminde ise 
yerli al m yap l yor.

Proje O  sinin OST M OSB’de yap lan 
toplant s na Ankara Kalk nma Ajans  Ge-

nel Sekreteri As m Balc , Ankara Büyük-
ehir Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s  

Mustafa Sar gül, ASK  Genel Müdür Yar-
d mc s  Mahmut Emirdo an, OST M Vak-
f  Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Sedat Çelik-
do an, OST M OSB Müdürü Adem Ar c , 
Ankara Büyük ehir Belediyesi D  li kiler 

ube Müdürü M. Masum Sun, EGO Ma-
kine Yüksek Mühendisi Ömer Do anc , 
Ba kent OSB Yönetim Kurulu Üyesi Bur-
han Akkoç, ASO 1. OSB Bölge Müdürü 
brahim Hakk  Alptürk, ASO 2. ve 3. OSB 

Bölge Müdürü M. Sait Yavuz kat ld . 
Toplant da Ankara Büyük ehir Beledi-

yesi ad na yap lan sunumda bir y l içinde 
Büyük ehir Belediyesi birimlerince kulla-
n lan ürün kalemleri, miktarlar  ve al mlar-
daki yerlilik oranlar  gra  klerle anlat ld . 

Ankara Büyük ehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yard mc s  Mustafa Sar gül, ya-
p lan bu envanter çal mas  sonras nda 
Büyük ehir Belediyesinin hangi ürünlerde 
yerlilik oran n n artt r labilece ini, han-
gi ürünlerde Ankara sanayicisinden al m 
yapabileceklerini belirlemek için sanayi-
cilerin de talip olduklar  ürün kalemleri-
ni tespit etmesini istedi. Sar gül, Ankara 
sanayisinin üretim kabiliyetlerini içeren 
böyle bir envanter çal mas n n kendileri-
ne tedarik öncesi rehber olaca n  belirtti.

Büyük ehir Belediyesi neler al yor?

Büyük ehir Belediye yetkililerinin yap-
t  çal mada, 1 Ocak – 31 Aral k 2011 
tarihleri aras nda gerçekle en mal ve hiz-

met sat n almalar n n envanteri ç kar ld . 
12 Daire Ba kanl , EGO ve ASK  Genel 
Müdürlü ü ile 14 adet belediye irketi üze-
rinden elde edilen veriler veriler say sal-
la t r ld . 24 adet ana ba l k alt nda mal ve 
hizmet al m  yap ld , bunlar n OST M’de 
var olan sektörlerin incelenerek grupland -
r ld  bildirildi. 

Sunumda 11.612 ayr  ba l k alt nda mal, 
215 ayr  ba l k alt nda ise hizmet al m  ya-
p ld  yer ald . Söz konusu 11.827 kalem 
ürün men eine göre ithal ve yerli olarak 
incelendi inde ise 4434 kalem mal n ithal, 
7393 kalem mal n ise yerli ürün oldu u 
belirlendi. Tüketim ve sat n alma kalemle-
rinde en yüksek oranlar n yap , otomotiv, 
elektrik, teknoloji, teknik malzeme ve k r-
tasiye malzemeleri oldu u kaydedildi. 

 Ankara Büyük ehir Belediyesi al mlar n  yerlile tirmek üzere kurulan Prof Ofisi’ne y ll k tedarik listelerini sundu. Sunumda yer alan 
bilgilere göre Büyük ehir Belediyesinin 12 daire ba kanl  ile 14 irketi y ll k toplam 11.827 kalem mal ve hizmet sat n al yor. Bunlar n 

4.434 kaleminde ithal, 7.393 kaleminde ise yerli al m yap l yor.

Büyük ehir, OSB’lere ‘y ll k al m raporu’ verdi
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Günümüzün neredeyse bir sava  an-
d ran rekabet ortam nda, Türkiye 
Cumhuriyeti vatanda lar n n, Tür-

kiye Cumhuriyeti’nin kalk nmas na, muas r 
medeniyetler seviyesinin üstüne ç kmas na 
gönül verenlerin bir araya geldi i, dü üncele-
rini, ara t rmalar n , projelerini ve i  planlar n  
payla t , ortakl klar kurdu u bir platform 
S NERJ TÜRK. 

lk defa 1994 y l nda 110 akademisyenin bir 
araya geldi i bir konferansla hayat geçirilen 
platform, “biz ülkemiz için neler yapabiliriz?” 
diyenleri bir araya getiriyor. 

Bugünlerde dernekle me çabas nda olan 
S NERJ TÜRK Platformu Ba kan  Abdullah 
Ra it Gülhan, ODTÜ Teknokent’te düzen-
lenen etkinlik ile S NERJ TÜRK’ün bugü-
ne kadar yapt klar n , hede  erini ve gelecek 
planlar n  kat l mc larla payla t . “Dünyan n 
hemen hemen her ülkesinde bir Türk giri-
imci mutlaka vard r” diyen Gülhan, “Yurti-

çinde ve d nda çal an vatanda lar m z  bir 
araya getirerek, onlar n daha önceden var ise 
dostluk ve arkada lar n  peki tirmek, yok ise 
tan malar n  sa lamak, birbirlerinin i  potan-
siyelleri ve kabiliyetleri hakk nda  kir sahibi 

olabilecekleri bir zemin olu turman n gerekli 
oldu una karar vererek S NERJ TÜRK  kri-
ni ortaya ç karm  olduk. Hede  miz dünyan n 
neresinde olursa olsun, her Türk giri imcinin, 
sanayicinin, irket yöneticisinin birbirinden 
haberdar olmas , ileti im içinde olmas n  sa -
lamakt r” dedi.

“Sinerjiyi Yurt içi ve 
d ndaki Türkler olu turacak”

Gülhan “Türk” kelimesinden de ne anlad k-
lar n  öyle aç klad : “Türk kelimesinin anla-
m n  da sadece bu iklimden beslenmi  olan, 
bu ülkenin ç karlar  için çal maya haz r olana 
ki i olarak nitelendiriyoruz. Bu stanbullu bir 
Musevi olabilir, Sivasl  bir Çerkez olabilir, 
Diyarbak rl  bir Kürt olabilir, bir Ermeni ola-
bilir, bizim için önemli olan o ki inin kendini 
Türkiye Cumhuriyeti yurtta  olarak tan mla-
mas  ve bu ülkenin geli mi lik düzeyine katk -
da bulunmak için çal maya haz r olmas d r.” 

Bir ülkenin kalk nmas nda yurt d nda ya-
ayan vatanda lar n n o ülkeye yapm  olduk-

lar  yat r m n çok önemli oldu unu vurgula-
yan Gülhan; “Çin, rlanda, Hindistan, srail 
ve benzeri birkaç ülkede; o ülkelerin kalk n-
mas nda yurtd nda ya ayan vatanda lar n n 
anavatanlar na yapm  olduklar  yat r mlar n 
ve anavatanlar ndaki irketlerle i  birlikte-
li inin çok önemli bir paya sahip oldu una 
dair birçok makale ve tespit bulunmaktad r. 
Her yat r mc  için cazip, son derece büyük 
bir pazar olmas na ra men, Çin’e yap lan 50 
Milyar $’l k yat r m n 45 Milyar $’l k k sm -
n n Çin d nda ya ayan Çinlilerce yap ld , 
rlanda’ya verilen i lerin ço unun, dünyan n 

her yerindeki rlandal lar taraf ndan yönlen-
dirildi i, srail’deki i  hacminin neredeyse 

hepsinin, srail d nda ya ayan Musevilerce 
yarat ld  dikkate al nmal d r” diye konu tu.

S NERJ TÜRK’ün imdilik 24 ülkede gö-
nüllü temsilcileri oldu unu ve bir süre sonra, 
kurumsal bir yap  haline geldi inde, bir sene 
içinde 60 ülkede gönüllü temsilcileri olaca n  
söyleyen Gülhan, bu ülkelerde teknoloji yo-
unla ma merkezleri ve en az bir temsilcileri-

nin mutlaka bulunaca n  belirtti. 

“Rekabet, art k bir sava ”

Dünya rekabet ortam n n çok çetin bir sava  
halini alm  oldu unu söyleyen Gülhan; “Siz 
de ülke olarak bu sava ta yer almak zorunda-
s n z. Art k bir sava  halini alm  olan reka-
bet ortam nda büyük irketlerin yöneticileri 
komutanlar, bu irketlerin tümü de ordulard r. 
Ben bu sava ta gelip gelmek istemiyorum di-
yemezsiniz. Sava mak ve galip gelmek zorun-
das n z” dedi.

Sinerjitürk’ün çal ma alanlar n ; endüstri-
yel tasar m, enerji, nanoteknoloji, gemi in a, 
otomotiv, sa l k teknolojileri, savunma, uzay-
havac l k, telekominikasyon, bili im olarak 
belirlediklerini söyleyen Gülhan, bu alanlar n 
esnek oldu unu, kat l mc lar n, bu ba l klara 
gönüllülerin önerileri ile yeni alanlar da ekle-
nebilece ini söyledi.

“Marka yaratamazsan z 
kazanamazs n z”

Gülhan, marka yaratman n önemine de u 
sözlerle de indi: “Ülkemizi teknoloji üreten, 
tasar m yapan, marka yaratan ve dünya gayri 
sa   has las ndan daha fazla pay alan bir ülke 
haline getirmek istiyoruz. Marka yaratman n 
alt n  özellikle çizmek istiyorum, çünkü mar-
ka ve tedarik zincirleri size ait de ilse kazana-
mazs n z. 24 milyar Euro’luk oyuncak pazar -
n n %98’i Çin’de üretiliyor fakat Çin bu i ten 

yaln zca 3 milyar Euro kazanabiliyor. Neden? 
Çünkü marka ve tedarik zinciri ba ka ülkelere 
ait. Biz bu yüzden endüstriyel tasar m konusu-
nu çal ma alan m z içine ald k ve marka ya-
ratman n önemini her ortamda vurguluyoruz.” 

“S NERJ TÜRK sizin, bizim, hepimizin 
gelecek tasar m d r” diyen Gülhan konu ma-
s n  öyle tamalad : “Bizler sadece gönüllülük 
temelinde bir araya gelmi  ki iler olarak, ül-
kemizin kalk nmas na, ihracat kapasitesinin 
artt r lmas na, yurt d ndaki insanlar m z n 
yurt içindeki insanlar m zla daha çok i birli i 
yapmas na katk da bulunmaya çal yoruz. Bu 
anlamda bir veri taban  olu turmak istiyoruz. 
Hangi ülkede hangi vatanda m z hangi  r-
maya sahip, hangi büyük  rmada yönetici, bir 
akademisyense hangi alanda çal yor, hangi 
üniversitede görev yap yor, tüm bu bilgilere 
sahip olmak, bunlar  derleyip toparlamak is-
tiyoruz. Tüm bu çal malar  gönüllülük, iyi 
niyet, sadakat duygusu ve büyük bir keyi  e 
yap yoruz.”

 Yurt içi ve d nda 
çal t klar  kurumlarda 

etkin pozisyonlarda bulunan 
vatanda lar m z n aras nda 

köprü olu turarak ülkemizin 
geli mi lik düzeyine katk da 

bulunmay  amaçlayan 
S NERJ TÜRK, “biz ülkemiz 

için neler yapabiliriz?” 
diyenleri bir araya getiriyor. 

Devlet para veriyor sen i  kuruyorsun 
demi  birisi, 27 bin lira ile kuraca  
i inin hayalini kurarak gelmi  ticaret 

odas  taraf ndan aç lan uygulamal  giri im-
cilik e itimine.  E i iflas etmi , çocuklar  var. 
Diki  makinas  kullanabiliyor. Daha çok 
yöresel k yafetler dikmi , rengarenk. Anado-
lu kad n n n yerelde giydi i türen, bindall , 
alvar, i lik ve üç etek entariler.  Bir di eri, 

i siz olan e i ile ne yapal m diye dü ünür-
ken gözlerine ili en kad n çantas n  söküp, 
parçalara ay rarak kal plar n  ç karm . Taklit 
ettikleri birkaç model çantay  ucuza bulduk-
lar  üçüncü el Çin mal  makinenin ba na 
geçip , ilçe ve köy pazarlar nda sat lacak 
türden kad n çantalar  üretmi ler. ki lira 
kârla satarak geçimlerini sa l yorlar. Onlar 
da KOSGEB deste inde kendi i lerini kur-
man n, daha iyi bir makine ile daha fazla ve 
daha kaliteli üretim yapman n hayaliyle ka-
t l yorlar e itime. Pazarc l k yapan, haftan n 
her günü bir ba ka ilçenin beldenin pazar 
yerinde ucuz giyim e yalar  satan, so uktan, 
ya murdan çamurdan y lm , kapal  bir 
mekan n, kendi dükkan n n hayalini kuran-
lar var. Restoran, kuaför, cafe açmak gibi 
bilindik i ler yan nda, galvaniz ustas  olup 
mangal yap p satmay  dü ünenden, yamaç 
para ütü kursu açmay  dü ünüp do a se-
verlere uygun bir tesis kurmay  dü ünene, 
kaday f üretmek isteyenden, seramik atöl-
yesi kurmak isteyene kadar farkl  i lere kafa 
yoranlara rastlamak mümkün uygulamal  
giri imcilik e itimlerinde.  

Evet giri imcilik art k köylünün de kentlinin 
de desteklendi ini bildi i bir konu. Gençler 
aras nda da dalga dalga yay lan bir kari-
yer hedefi. Üniversitelerde, meslek yüksek 
okullar nda ö renci topluluklar n n organize 
etti i etkiliklerin ba  konusu. Kad n giri imci-
li inden, tekno giri imcili e, tar msal giri im-
cili e uzanan katmanlara ayr lan bir alan. 

Yerelli in, kültürel de erlerin ticarile mesine, 
katma de er yaratan ürün ve hizmetlere 
dönü ümüne yol açan, açt  yolda yeni i  
alanlar , istihdam ve ticari canl l k yaratan, 
kalk nmada anahtar bir kelime giri imcilik. 
Sadece bizde de il dünyada da böyle. 

Avrupa’n n 2000 y l nda, uzak do uda 
meydana gelen ucuz maliyetli üretim ata  
ve teknolojiye dayal  büyümesi kar s n-
da sars lan rekabet gücüne  direnebilmek 
ad na  kendine hedef koydu u Lizbon 
Stratejileri’nin içerisinde var olan ana dü-
ünce bilgiye dayal  büyüme ile de er ya-

rat lmas . Bunun yolu ise yarat c , yenilikçi, 
giri imcili in yayg nla t  bir toplumdan 
geçiyor. Avrupa’n  2000 y l ndan 2012 
ye bu yolda ekonomisini düzeltmek ad na 
fazlaca yol ald  söylenemez. Bunun en 
önemli kan t  hala kriz ve ekonomik durgun-
lukla bo u an bir görüntüye sahip olmas . 
Bizim durumumuz çok daha dikkat çekici. 
Nüfusumuz Avrupa ortalamas ndan daha 
genç. Ekonomideki dinamizmimiz,  insan 
yap m z ve devlet politikalar  ile destekle-
nen uygulamalara h zl  adapte olabilme 
gücümüzle orant l . htiyaçlara göre giri im 

yan nda ihtiyaç yaratan bir giri imci anlay a 
da sahibiz. 

imdi KOSGEB uygulamalar  ile giri im-
cili e ilgi çok daha yo un.. Bu e itimlere 
kat l m n ana cazibe merkezi hibe ve destek 
yan n n olmas . u an için görüntü bu. 
Benim de e itimci olarak içerisinde bulun-
du um KOSGEB Giri imcilik Deste i kap-
sam nda verdi imiz uygulamal  giri imcilik 
e itimleri sanki i in formalitesi gibi görü-
nüyordu. Kat l mc lar n ilk alg s  bu yönde. 
Minimum 60 saatlik e itimi mutlaka e itim 
gibi yapmak kadar kat l mc lara  giri imlerin-
de ba ar ya giden en önemli a aman n bu 
e itimler oldu unu hissettirmek gerekiyor.. 

Bu yolda giri imcilik e itmenlerinin rolü 
son derece önemli. Öncelikle bu e itimler 
birer yeti kin e itimi oldu u unutulma-
mal . Kat lanlara aktarabilece iniz önemli 
bilgileriniz ve deneyimleriniz olmal .. Etkili 
sunum teknikleri yan nda çok iyi ileti im 
kurulmas  gerekiyor kat l mc larla. Birazda 
sosyal sorumluluk taraf  olmal  e itimcilerin. 
Yerine göre birer sosyal hizmet uzman  gibi 
davranabilmeliler. Yani bireylerin içinde ya-

ad klar  sosyal çevrelerinden kaynaklanan 
psiko -sosyal ve ekonomik sorunlar n  tespit 
ederek, bireyin giri imci taraf n n varl n  
ona hissettirerek ya am na cesaretle yön 
verecek ad mlar  atabilmesine yard mc  
olabilmeliler. E itim d  zamanlarda, atölye 
çal malar nda ileti imlerini, kendilerine gös-
terilen sayg ya lay k olabilmeliler. E itimci 
taraf  bu. Kat l mc  taraf na gelince asl nda 
ba ta söylememiz gereken bir ayr nt , bu 
e itimlere kat lacaklar n seçiminin neye 
göre yap lmas  gerekti i. S nav m  ? Mülakat 
m  ? E itim durumuna m  bak lacak oldu u 
ve seçimi kimin yapaca  ? Asl nda her biri 
de bu e itimleri gerçekle tiren kurumlar 
taraf ndan farkl  farkl  biçimlerde kat l mc  
seçimi a amas nda uygulanan yöntemler. 
Dü üncem a rl kl  mülakata dayal  olmas n-
dan yana. Tabii ki objektif bir bak  aç s  ve 
bu bak  aç s na sahip de erlendiriciler yolu 
ile. Çünkü bu e itimlere her kesimden insan 
kat l yor. Özellikle büyük ehirler d nda test 
usulü ile kimin giri imci olaca n  anlamak, 
özellikle her kesime aç k bu e itime kat la-
caklar  seçim a amas nda do ru bir yöntem 
olarak dü ünülmemeli. Bazen sadece oku-
ma yazma bilen iki fakülte bitirenden daha 
giri imci ç kabiliyor. 

Giri im tutkusu, e itim faaliyetlerini do-
urdu. Ülkemizde her alanda e itime ihtiyaç 

var. Git gide artan say da aç lan giri imcilik 
e itimlerini bir f rsat olarak dü ünerek toplu-
mu ayd nlatan yan yla de erlendirilmeliyiz. 
Bir prosedür olarak görülen e itimlerin 
sürdürülebilir i  plan na dönü me ve ba a-
r ya ula ma ans  yok denecek kadar az. Bu 
yüzden hakk n  vermek ve bu 60 saati nas l 
daha verimli bir e itime dönü türebiliriz diye 
dü ünmek gerekiyor.  

Cüneyt ÖRKMEZ

Bir umutla giri im !

cuneytorkm
ez@

tosyov.org.tr
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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu-
u (OSBÜK) “Ortak Projeler Çal ma 

Grubu” ilk toplant s n  “Kümelen-
me Desteklerine Tavsiyeler” ba l  ile yapt . 
OST M OSB Bölge Müdürü Adem Ar c  yö-
netimindeki çal mada kümelenme kavram  
ve OST M’de kurulan kümelenmeler ayr nt l  
olarak de erlendirildi. 

Toplant ya OST M OSB Ba kan  Orhan Ay-
d n, OSBÜK Genel Sekreteri Ali Yüksel, U ak 
Deri Karma OSB, Kocaeli Dilovas  OSB, 
ASO 1. OSB, Bart n OSB, Kayseri ncesu 
OSB, MES OSB, Ba kent OSB, Adana Hac  
Sabanc  OSB, Çorum OSB, DOSAB OSB, 
Gebze Plastikçiler OSB’den yetkililer, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanl  Kümelenme 
Uzmanlar  ve OST M OSB Küme Koordina-
törleri kat ld .

 “Kümelenme Desteklerine Tavsiyeler” ba -
l yla yap lan toplant da bölgesel kalk nma 
modelleri aras nda ad  s kça geçmeye ba layan 
ve OSB yönetmeli inin 35. maddesinde de yer 
alan ‘Kümelenme’ kavram  masaya yat r l-
d . Toplant da kümelenme kavram n n genel 
anlamda tan m , kümelerden hangi kamu ku-
rulu unun sorumlu olmas  gerekti i, kümelen-
melerin tüzel ki iliklerinin ne olmas  gerekti i, 
 nansman n nas l sa lanmas  gerekti i ve uy-

gulanacak desteklerin nas l derecelendirilece i 
gibi konularda kat l mc lar n görü leri al nd . 

Toplant n n aç l nda konu an OST M OSB 
Bölge Müdürü ve OSBÜK Ortak Projeler Ça-
l ma Grubu Ba kan  Adem Ar c , OST M 
OSB olarak kümelenme çal malar na 2007 
y l nda ba lad klar n  ve u anda 4 farkl  sek-

törde bu çal malar  yürüttüklerini söyledi. 
Kümelenme çal malar  öncesinde bölgele-
rinde bir rekabet analizi yapt rd klar n  ve bu 
analiz sonucunda bölgelerinin 4 farkl  sektörde 
rekabetçi olabilece ini gördüklerini söyleyen 
Ar c ; “Bu çal ma ile ortaya ç kan savunma, 
medikal, i  ve in aat makineleri ve yenilenebi-
lir enerji sektörlerinde kümelenme çal mala-
r n  ba latt k” dedi. O günden bugüne gelinen 
noktada kümeleri tüzel bir kimli e kavu turma 
ihtiyac  ortaya ç kt n  ve bu yüzden tüm kü-
melerin dernekle ti ini söyleyen Ar c , “Biz 
faaliyetlerimizi kümelenme mant yla yü-
rütüyoruz ama baz  noktalarda kendimizi bir 
tüzel ki ilikle tan mlamam z, gerekti inde de 
dernek kimli imizi kullanabiliyoruz” dedi.

OST M’de faaliyet gösteren 4 kümenin 
sunumlar n n da yap ld  toplant  sonunda, 
küme faaliyetlerinin do ru ve faydal  bir e-
kilde yürütülebilmesi için çal ma grubunun 
ortak tavsiyeleri ortaya koyuldu. 

OSBÜK’ün küme modeli OST M’den
  Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu u taraf ndan kurulan 

“Ortak Projeler Çal ma Gurubu” çok say da OSB temsilcisinin 
kat ld  toplant da bölgesel kalk nma modelleri aras nda ad  geçen 

ve OSB yönetmeli inin 35. maddesinde de yer alan ‘Kümelenme’ 
kavram n  masaya yat rd .

Ça  dile gelsin!
nsano lu kesinlikle hüsrandad r, kesin-

likle!
Bu hüsrandan sadece iman edenler, iyilik, 

güzellik ve do ruluk için çal anlar, hak ve adalet 
için omuz omuza verenler ve güçlüklere omuz 
omuza gö üs gerip ac lar  payla anlar kurtulmu -
tur.” (Asr)

Çin’in üretimde kapitalist yönetimde sos-
yalist sistemi benimseyerek dünya üretim 
ve tasarrufunda ba at rol oynamas , dünya 
ekonomisinde adeta dünyaya büyük bir 
gök ta  çarpma etkisi yaratt . Bu olay, 
ABD, Kanada, AB, ngiltere, Japonya gibi 
70 trilyon dolarl k dünya GSY H’s n n 50 
trilyonunu üreten ülkelerde dengesizliklere 
neden oldu. Dengesizlik kendini öncelikle 
vücutta tansiyon, ate  ve ekere benzeyen 
faiz, enflasyon, borsada kendini gösterdi. 
Buradan borçlanma, büyüme ve istihdama 
s çrad . Bu dengesizli i gidermek ve yeni 
denge durumuna gelmek için ad  geçen 
ülkeler GSY H’lar n n % 16 si ila %22’ si 
aras nda parasal geni lemeye gittiler. Bu da 
yakla k 9 trilyon dolara denk gelmektedir.

Yap lan parasal geni lemeye ra men, 
reel ekonomi olan istihdam, büyüme ve 
borçlanmada istenen geli me olmamakta. 
Tam tersi dünya likidite tuza na dü mü  
durumda. Likidite tuza , faizlerin çok dü -
mesine ra men insanlar n ellerindeki para 
ve benzeri likit (hazine bonosu ve tahvili) 
varl klar  yat r ma yönlendirmemesidir. 
Peki, insanlar niçin böyle davranmakta? 
Gelece e güvenmedikleri için. Niçin gele-
ce e güvenmemekteler? Çünkü oy vererek 
seçtikleri politikac lar n ekonomi politikas  
konusunda do ruyu yapt klar na inana-
mamaktalar. Parasal geli me yapanlar tüm 
dünyada ba ms z kurulu  olan Merkez 

bankalar . nsanlar bilmekte ki, parasal 
tedbirler ekonomileri iyile tirmezler. Sadece 
ekonomiyi iyile tirecek politik mali tedbirleri 
almalar  için siyasetçilere f rsat sunarlar. 
Para otoritelerince faizlerin ve enflasyonun 
dü ük tutulmas , hükümetlere yap sal tedbir 
almalar  için ortam  uygun hale getirmek 
içindir. Bunu ameliyata girecek hastan n 
yard mc  doktorlarca tansiyon, ate  ve eker 
durumunun dengede tutmas na benzetebili-
riz. Ancak bir türlü cerrah i e giri memekte-
dir. Cerrah siyasiler ve hükümetlerdir. 

Siyasiler niçin yap sal tedbirler alma-
makta? Bunun nesnel ve öznel iki nedeni 
bulunmaktad r. Nesnel neden, dünya eko-
nomisinin tamamen küresel hale gelmesi 
ile al nacak tedbirlerin de dünya çap nda 
olmas n  zorunlu k lmas d r. u anda dün-
yada küresel tedbir al nacak bir zemin ve 
yetkili bulunmamaktad r. BM, MF, DB, 
G20, G7 gibi giri imler henüz i in çok ba  
say l r. Bu ba l klar alt nda bir araya gelme-
ler de imdiye kadar di e dokunur bir çare 
üretmemi tir. Öznel neden, politikac lar n 
çaps zl  ve seçim kayg lar d r. AB’nin 
Yunanistan meselesinde içinde dü tü ü 
durum hem politikac lar n yetersizli i hem 
de koltuk sevdalar na güzel bir örnektir. Yu-
nanistan y llarca AB’yi ve halk n  kand rm . 

Rakamlarla oynam  halk  borçland rarak 
sahte refah üretmi . ktidar partisi ve muha-
lefet % 50’ye yak n oy ald lar ve de i erek 
iktidar oldular. Ancak gelinen noktada 
Yunanistan iflas etti. Politikac lar koltuk 
sevdas na halk  istismar etti halk da bunu 
onaylad . Yani tencere dibin kara seninki 
benden kara. rac n n(politikac ) ahidi 
Bozac (halk) oldu. AB de buna göz yumdu. 
Sorun çözmeye gelince, AB’nin liderleri 
topu taca att lar. Tek paras  olan, co rafi 
olarak ayn  bölgede bulunan, gümrük bir-
li i içinde bulunan ve AB ekonomisinin % 
2’si dahi olmayan ekonomiyi nas l düzlü e 
ç karaca  konusunda politika üretemediler 
ve i i parasal geni lemenin içine alarak 
imdilik dondurdular.
Bütün bu geli meler olurken ülkemiz 

nerede? Dünya para bollu u içinde yüz-
mekte. ABD, 2014’e kadar faizleri %0,25’te 
,10 y ll k tahvillerin de % 2’nin alt nda 
olaca n  taahhüt etmekte. AB, % 1 ile 3 
y l vadeli 1.3 trilyon dolar para verdi. Bu 
paradan banklar faydaland  gibi, tüketici 
finansman irketleri de faydaland . Çin, 
munzam kar l klar  dü ürdü. Japonya ve 
ngiltere piyasalara para vermeye devam 

edece ini aç klad . Bu ortamda 10 y ll k 
faizler % 2’lerde gezmekte, enflasyon ise % 

4’ler civar nda, yani dünyada negatif faiz 
var. Civar m zda Arap Bahar , ran gerilimi, 
Avro’nun yükselmesi nedeni ile ekonomik 
olarak rakiplerimiz felç halde, rakiplerimizin 
ve kom ular m z n pazarlar nda ise yüz y lda 
kar la lacak bir bo luk bulunmakta. Dün-
yada para bollu u, buna ra men enflasyon 
dü üklü ü, d  pazarlar n sahipsizli i ülke-
mize büyük f rsatlar sunmaktad r.

Bütün bunlar veri iken ülkemizde hala 
bütçeden borç faizi olarak 52 milyar TL 
ödenmektedir. KOB ’ler ve bireysel tüketi-
ciler banklara 50 milyar TL faiz ödemekte-
dir. Garip guraba % 10 enflasyon alt nda 
ezilirken, enflasyonla fiyatlar  artan zorunlu 
tüketim mallar n  alabilmek için % 17 faiz 
ödemek zorunda kalmaktad r. Geliri olmas  
gereken paray  borç almak zorunda kald  
için siyasilerce “hadi yine iyisin” cümleleri-
ne muhatap olmaktalar.

Siyasilerimizin dünyan n bu mümbit 
ortam ndan acilen faydalanmas  gerekir. 
Böyle bir ortam geçen yüzy lda ç km t . Ve 
ba ar l  bir lider kadrosu ile milli birlik ve 
bütünlük sa lanm  1699 tarihinden beri 
gerileyen Osmanl  devletinden zar zor bu 
günkü devlete ula lm t r. Bu günkü siyasi 
kadrolar m z da acilen üretim, tasarruf, ve-
rimlilik, ihracat odakl  bir ekonomik yap ya 
kavu mam z için gerekli tedbirleri almal d r. 
Bu tedbirleri almam z için nesnel artlar son 
derece uygundur. Geriye siyasilerimizin 
öznel artlar  kalmaktad r. Yani yeterlilik 
ve koltuk sevdas  konusunda tarihi s navla 
kar  kar yalar. Bir önceki paragrafta görü-
lece i gibi, u ana kadar s nav n iyi gitmedi-
i kanaatindeyim. 

e  k ÇALI KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

Dünya ekonomisinde 
likidite tuza ; bizde? 

Do u ve Güneydo u  Kad nlar  
Derne i’nin (DOGÜNKAD) öncülü ünde, 
Karacada  Kalk nma Ajans ’n n organize 
etti i Diyarbak r Sanayi ve Ticaret Oda-
s  (DTSO) ile Diyarbak r OSB adamlar  
Derne i (DOS AD) destekledi i “Diyar-
bak r OSB Sorunlar  ve Çözüm Önerileri” 
çal tay  yap ld .

OSBÜK Ba kan  Nurettin Özdebir’in 
de katk  verdi i Çal tay n “OSB’lerde 
k u r u m s a l 
yap ” temal  
o turumunu 
OST M OSB 
Bas n ve 
Halkla li ki-
ler Koordina-
törü Kemal 
Çeküç yö-
netti. OST M 
O S B ’ n i n 
projeleri ile 
i birli i mo-
d e l l e r i n i n 
payla ld  
oturama Di-
yarbak r Valisi Mustafa Toprak da kat ld . 
Toprak, geçmi te ya anan sorunlardan ders 
ç kar larak, ileride ayn  sorunlar n ya an-
mamas  için çok çal lmas n  ve ümitli 
olunmas  gerekti ini söyledi. 

Toprak, göçle birlikte artan Diyarbak r 
nüfusunun istihdam sorununa, ilgili devlet 
kurumlar nca olu turulan projelerle çözüm 
arand n  belirterek, fabrikalara ara eleman 
yeti tirme konusunda KUR taraf ndan 
yürütülen meslek edindirme kurslar n n 
önemli oldu unu söyledi. OSB’nin bir 
kültürünün olu mas  gerekti ini anlatan 
Toprak, sözlerini öyle sürdürdü: “Bunu 

Diyarbak r’ n genelinden ayr  dü ünmek 
mümkün de il tabi. Diyarbak r’da 20 y l 
önce 450-500 bin nüfus varken, bugün 1 
milyon 600 bin nüfus var. En fazla ilçeler-
den göç alan bir il ve en fazla çevre illere 
göç veren bir ildir Diyarbak r. imdi tüm 
bunlar  üst üste koydu umuzda, müte ebbis 
ruhun ve i  azmi kalmam t r. K rsal kültür, 
kent kültürü haline gelmi . Bunun için bir 

zaman geçmesi 
gerekiyor. Ay-
r ca sermaye 
birikimi ba ka 
alanlara kaç-
m . imdi biz 
ne yap yoruz? 
Hem ortam  
güzelle tirme-
ye çal yoruz, 
hem yat r m 
iklimi olu tur-
maya çal yo-
ruz.”

Konu mala-
r n ard ndan 

toplant ya katk  verenlere Karacada Kalk n-
ma Ajans  taraf ndan plaket verildi. Ankara 
Sanayi Odas  Ba kan  Nurettin Özdebir’e 
plaketini Vali Mustafa Toprak verdi. Top-
lant ya AK Parti Diyarbak r milletvekilleri 
Galip Ensario lu, Mine Lök Beyaz, M. Sü-
leyman Hamzao ullar , Cuma çten, BDP 
milletvekili Altan Tan, Vali Yard mc s  Ce-
mal Hüsnü Kans z, Ankara Sanayi Odas  
Ba kan  Nurettin Özdebir, DOGÜNKAD 
Ba kan  Nevin l, DTSO Ba kan Vekili 
Diyadin Gezer, i  kad nlar  ve çok say da 
sanayici ile i  adam  kat ld .

Diyarbak r OSB
gelece ini arad

OST M OSB Bölge MüdürüOST M OSB Bölge Müdürü
Adem ARICIAdem ARICI
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OST M Savunma ve Havac l k Kü-
melenmesi (OSSA) üye  rmalar -
n n rekabetçili ini artt rmak için 

yapt  çal malar  sürdürüyor. “OST M Sa-
vunma ve Havac l k Kümelenmesi Rekabeti 
Artt rma ve hracat Kapasitesi Geli tirme 
Projesi” Ekonomi Bakanl  deste i ile ha-
yata geçiriliyor. 3 y l sürecek olan proje ile 
OSSA üyesi  rmalardan bugüne kadar hiç 
ihracat yapmam  olan  rmalar n en az bir 
ülkeye ihracat yapmas , ihracat yapmakta 
olan  rmalar n ise çal t klar  ülke say s n n 
artt r lmas  hede  eniyor.

Projenin aç l  ve bilgilendirme toplan-
t s , projenin ihtiyaç ve sektör analizleri 
a amas ndaki çal malar  gerçekle tirecek 
olan Türkiye Teknoloji Geli tirme Vakf  
(TTGV) uzmanlar n n da kat l m yla OS-
T M OSB toplant  salonunda gerçekle ti-
rildi. 3 y l sürecek olan, toplam 1 Milyon 
100 Bin TL bütçeli proje süreci,  rmalar n 
ihtiyaç ve sektör analizlerinin yap lmas  ile 
ba layacak. TTGV uzmanlar n n tek tek 
tüm kat l mc   rmalarla görü meler yaparak 
gerçekle tirecekleri analiz süreci sonunda, 
 rmalar n eksik ve geli tirilmesi gereken 

yönleri ortaya koyulacak. Ortaya ç kan ek-
siklikler de erlendirilerek olu turulacak 
olan e itim program  ile bu eksikliklerin 
giderilmesine çal lacak. Ayr ca yurt d  
fuar kat l mlar  ve birebir i  görü melerinin 
de planland  proje çerçevesinde, yurt d -

ndan sat n alma heyetleri de davet edilip, 
OSSA  rmalar n n üretim alanlar n  ziyaret 
etmeleri ve yeni i  ba lant lar  kurulmas  
hede  eniyor.

Türkiye Teknoloji Geli tirme Vakf  
(TTGV) uzmanlar ndan Tülay Akarsoy 
Altay toplant da projenin ihtiyaç ve sektör 
analizleri a amalar nda yap lacak çal ma-
larla ilgili bilgi verdi.  Bu süreci “Firmala-
r n teknolojik yeteneklerini, yenile im sü-
reç ve bile enlerinin bütünsel ve sistematik 
bir yakla mla de erlendirilmesi” olarak 
tan mlayan Altay, bu çal ma sürecinde 
 rmalar n kendilerine kar  dürüst ve aç k 

olmalar n n önemine de indi. Do ru bilgi-
lere ula abilmenin projenin do ru yönde 
geli mesi aç s ndan son derece önemli ol-
du unu söyleyen Altay, analiz sonu cunda 
her  rmaya özel bir analiz raporu ç kar la-
ca n , her  rman n bu analiz ile eksi ve art  
yöndeki özelliklerini görebilece ini belirtti. 
Tüm raporlar birle tirildi inde ise OSSA 
 rmalar n n genel ihtiyaçlar n n ortaya ko-

yulmu  olaca n  belirten Altay, bu raporun 
sonucuna uygun e itim programlar  düzen-
lenece ini söyledi. 

TTGV Ba  Uzmanlar ndan Mahmut Ki-
per de, ça m zda art k üretim sistemlerinin 
farkl la t n , i birli inin önem kazand , 
tüm aktörlerin ve  rmalar n bir araya gel-
di i sistemlerin uygulanmaya ba lad  bir 
döneme girildi ini belirtti. Bu sistemlere en 
iyi örne in kümelenme çal malar  oldu u-
nu belirten Kiper, OST M’i bu anlamda çok 
ba ar l  buldu unun alt n  çizdi. Rekabet 
edebilirlikte art k önemli olan n yeni ürün 
ve fark ortaya koymak oldu unu da belirten 
Kiper, ucuzlu un art k rekabet ortam nda 
önemi kalmad n  söyledi. Projenin ana-
liz a amas n n  rmalar n eksik yönlerini 
ortaya koymak için çok önemli bir a ama 
oldu unu da belirten Kiper; “Bu noktada 
 rmalar n istekli ve kat l mc  olmalar  çok 

önemli. Bizler bu analizle  rman z n reka-
betçi olmayan yönlerini ortaya ç karaca z 
ve bunun üzerine bir e itim program  olu -
turaca z. Projenin ba ar s  bu analizlerdeki 
ba ar yla do ru orant l  olacak” dedi.

OSSA’da her firma ihracat yapacak
 OST M Savunma ve Havac l k Kümelenmesinin, “Rekabeti Artt rma ve hracat Kapasitesi Geli tirme 
Projesi” Ekonomi Bakanl  deste i ile gerçekle tirilecek. Proje kapsam nda imalatç lara yönelik 

yap lacak analiz sonras  sektör  rmalar ndan her birinin en az bir ülkeye ihracat yapmas  hede  eniyor. 

stanbullu sanayici dostumuz ve 
gazetemizin sürekli takipçisi ve okuru 
R.Ali TOPÇU’ nun derledi i  
AHLAKI üzerine özlü sözler çal mas n  
kö emize ta yorum. R.Ali TOPÇU’ ya 
te ekkürler.

 Sa l kl  bir i  ahlak  demokratik, 
yarat c , özgür ve giri imci bir 
toplum düzeninin en büyük 
güvencesidir. Nejat Eczac ba

 Kazan lanlardan marmamak, 
kaybedilenlerden de y k lmamak 
önemlidir.

 Güvensizlik maliyeti artt r r, 
çözümü zorla t r r. 

 Bizi aldatan bizden de ildir. Hz. 
Muhammed (sav)

 Allah sizin d  görünü ünüz 
ve mallar n za bakmaz. Ancak 
kalplerine ve i lerinize bakar. Hz. 
Muhammed (sav)

 Gemi batarken önce fareler kaçar. 
Atasözü

 Zekat, fakirin hakk , zenginin 
borcudur. 

 Tart da eksik tartan n günahlar  
a rla r. Ayet-i Kerime

 Do ru, emin biri tacir 
peygamberler, s ddikler ve ehitler 
ile ha r olunur. Hz. Muhammed 
(sav)

 Yemin mal n kar n  ço alt r, fakat 
bereketini azalt r.  Hz. Muhammed 
(sav)

 Teknen varsa teknenin k ç nda, 
i in varsa i inin ba nda 
duracaks n. Atasözü 

 Tekkeyi bekleyen çorbay  içer. 
Atasözü

 Ba ar  için ticaret ve sanayimizde 
insan unsurunu yükseltmeliyiz. e 
dostluk, itimat, itibar ve heyecan, 
i tirak kavramlar n  katmal y z.

  hayat nda ba ar  sezgi gücüne 
ba l  olabilir. Sezgi, akl n gözüyle 
hayal gücünün ürünüdür. 
Yöneticiler birçok ürüne yat r m ve 
i e alma karar n  sezgiyle vermek 
durumundad rlar.

 Allah’ m erken i ba  yapan 
ümmetimin i lerini bereketli k l. 
Hz. Muhammed (sav)

 Hak Teala r z klar , fecr ile güne in 
do aca  vakitler aras nda verir. 
Sabah uykusu r zka manidir. 
Maddi r z klar n da t lmas  sabah 
namaz ndan sonra olur.

 Uykuyu seversen yoksulla rs n, 
uyan k durursan ekme in bol olur. 
Hz. Süleyman (as)

 Sabah erken kalkan n r zk  bol 
olur. 

 Üzerine güne  do durtmak r zk  
önler. Hz. Muhammed (sav)

 Ki i din karde inin sat  üzerine 
sat  yapamaz ve onun pazarl  
üzerine pazarl k yapamaz.  Hz. 
Muhammed (sav)

  ahlak , genel ahlak n i  
dünyas na yans mas ndan ba ka 
bir ey de ildir. 

 Firmalar, alanlar nda faaliyet 
gösteren güçsüz firmalar  yok 
etmek ve silmek için a r  fiyat 
k rmalar  caiz de ildir. K ran k rana 
ticaret slamiyetteki karde lik, 
merhamet, efkat ilkelerine 
ayk r d r.

 Yalan olmasa bile sat  esnas nda 
yemin etmek do ru de ildir.
Tefecilik as rlard r insanlar n 
ba na bela olmu  dertlerden 
biridir.

 letmelerde, organizasyonlarda 
me ruiyetin, sayg nl n ve 
güvenin gere i aç kl kt r. 

 Bir tüccar n itibar n  meydana 
getiren do rulu udur. Carlo 
Goldoni

 Tüccar, milletin eme i ve üretimini 
k ymetlendirmek için eline ve 
zekas na emniyet edilen ve bu 
emniyete liyakat göstermesi 
gereken adamd r. M.K. Atatürk

 K sa ve kestirme yoldan ticaret 
yaparak para kazanmak fazla 
sürmez, fakat ilkeler as rlar sürer. 
Henry Ward Boecher 

 Sadece paraya odaklanm sak ne 
sevdiklerimiz, ne mü terilerimiz 
ne de ülkemiz için hiçbir de er 
yaratamay z. Çünkü de er 
yaratmak sab r ister. Oysa ki 
paran n sabr  yoktur.

 Ülke sanayisine hizmet etmek 
kutsal ve yüce bir görevdir.

velisaritoprak@
gm

ail.comVeli SARITOPRAK

 Ahlâk  Üzerine
Özlü Sözler

TTGV Ba  Uzmanlar ndan Mahmut Kiper, 
proje kapsam nda yap lacak olan ihtiyaç 
ve sektör analizlerinin sonuçlar na göre 
 rmalara e itimler verilece ini söyledi.
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Savunma Sanayinin en önemli yan 
sanayi tedarikçilerini bünyesinde 
bar nd ran OST M OSB’nin, yan sa-

nayicinin sektörden ald  pay  artt rmak 
ad na yapt  çal malar sürüyor. Son ola-

rak, savunma yan sanayicilerinin 
üye oldu u OST M Savunma 

ve Havac l k Kümelenmesi 
(OSSA) Savunma Sanayi 

malâtç lar  Derne i 
(SASAD) üyelerini 

a rlad . OST M 
de faaliyet 
gösteren sa-
vunma sanayi 
tedarikçilerini 
üretim alanla-
r nda ziyaret 
eden SASAD 
üyeleri,  rma-
lar n üretim 
süreçleri ve 
y e t e n e k l e r i 
hakk nda de-
tayl  bilgi sa-
hibi oldular.

Gezi sonras  
de erlendir-

me yapan SASAD Genel Sekreter Yar-
d mc s  Y lmaz Küçükseyhan, 3 y ld r 
düzenlenen gezilerin son derece yararl  
oldu unu, bu süre içinde SASAD üye-
si de olan OSSA’n n en önemli çal ma 
partnerlerinden biri haline geldi ini söy-
ledi. Küçükseyhan, “Buralarla üye  r-
malar m z i birli i ba lant lar , ortak ça-
l ma imkânlar  ara t r yorlar. Ayr ca ne 
kadar ürünü yerlile tirirsek o kadar para 
yurt içinde kal r ve d ar ya olan ba m-
l l m z da o ölçüde azalm  olur” diye 
konu tu.

Geziye SASAD Genel Sekreter Yard m-
c s  Y lmaz Küçükseyhan önderli inde 
Aselsan, TAI, Havelsan, Savunma Sanayi 
Müste arl , Makine Kimya Endüstrisi 
Kurumu, TÜB TAK, Savronik ve Karel 
gibi savunma sanayi sektörünün önde 
gelen ana sanayi  rmalar n n temsilcile-
ri kat ld . OST M OSB Ba kan  Orhan 
Ayd n’ n da e lik etti i grup kat l mc la-
r , OST M  rmalar n n üretim kabiliyet-
lerinden çok etkilendiklerini, küçük diye 
görülebilen bir  rman n çal malar n  din-
lediklerinde, belli bir ürünün dünyadaki 
tek ya da birkaç üreticisinden biri oldu-

unu gördüklerini ve bu durumdan sektör 

ad na çok mutlu olduklar n  belirttiler.
OST M OSB Ba kan  Orhan Ayd n da, 

bu sene 3. y l na giren ve art k gelenek-
sel hale gelmeye ba layan ve SASAD 
OST M gezilerinden son derece memnun 
olduklar n ,  rmalar n kabiliyetlerini ana 
sanayiye anlatabilmenin en önemli yolu-
nun birebir ziyaretler oldu unu söyledi. 
Organize sanayi bölgesi ve OSSA olarak 
yan sanayinin geli imi için ellerinden ge-
leni yapmaya gayret ettiklerini söyleyen 
Ayd n, bu tür i birli i çal malar n n da 
artarak devam ettirilmesi gerekti inin al-
t n  çizdi.

 SASAD  Genel Sekreter Yard mc s  
Küçükseyhan da, 3 y l önce ba lat lan bu 
gezi etkinliklerinin OSSA’n n kurumsal 
kimli inin iyice oturmas yla çok daha 
resmi bir platforma oturdu unu, daha 
önce tedarikçileri tan mak isteyen birkaç 
 rmayla ufak geziler yap l rken, art k bu 

gezilerin son derece büyük bir kat l mla 
gerçekle ti ini söyledi. Bu tür gezilerin 
en büyük yarar n n yerlile tirme ad na ol-
du unu söyleyen Küçükseyhan öyle ko-
nu tu; “Türkiye’de ürünü üretebilecek sa-
nayici, üretilebilecek malzemeler mutlaka 
var. Biz bunlar  bizzat tezgâhlar  görmek 
suretiyle, üretildikleri yerleri görmek su-
retiyle ortaya koymak istiyoruz. Buralarla 
 rmalar m z i birli i ba lant lar , ortak 

çal ma imkânlar  ara t r yorlar. Ayr ca 
ne kadar ürünü yerlile tirirsek o kadar 
para yurt içinde kal r ve d ar ya olan ba-

ml l m z da o ölçüde azalm  olur.”

M kümesinin “VER ML ” bulu mas
  M Kümesinin gelenekselle en kahvalt l  bulu malar  bu kez çal tay eklinde Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanl  Verimlilik Genel Müdürlü ünün ev sahipli inde gerçekle tirildi. “Verimlilik, 
Temiz Üretim ve Kümelenme Çal tay ”nda bir araya gelen OST M OSB Yönetimi, M kümesi 

üyesi sanayicileri ve Çankaya Üniversitesi akademisyenleri her alanda verimlili in artt r lmas  ve 
kümelenme çal malar  hakk nda  kir al veri inde bulundular.

Her gün kendileri için onun bir sözü-
nün ne anlama geldi ini dü ündü-
ünü belirten bilim adam , patron 

Dr. Shoichiro Toyoda, herhalde a a daki 
sözü de dü ünmü , kavram  ve sonra da 
i lerine yans tm  olmal ! 

nnovasyon özgürlükten, çal anlara bir 
ans verilmesinden gelir.                        
statistiksel Çal malar Uzman , ABDli, 

WE Deming.
Yukar daki sözü okuyan Köstence’de 

i letmeleri olan i adam  K r ml  Hakk  Bey 
kendisini, örnek de ald  Dr. Toyoda’n n 
yerine koyarak, bu sözü dü ünmeye ba -
lad ! nnovasyonun çal an n özgür b ra-
k lmas , bir ans verilmesi ile ilgisi olmal . 
Geçenlerde duydu um hazin bir öykü de 
bunu do ruluyor; “Pantolon üreten bir 
tesisin sahibi arkada m, çok önceleri usta 
olarak bir fabrikada çal maktayd . Üretim 
a amalar n n sonlar nda bulunan bir i lemi 
hem de i tirerek, hem de önceye alarak 
pantolonun hem kaliteli hem de k sa sü-
rede üretilebilece ini anlam t . Önerisini 
söyledi inde hem bu i in olamayaca  ve 
i ine bakmas  söylenmi , hem de k z lm t . 
Ama kendi yerinde ilk i i bu i lemi öne 
çekmek olmu tu. Eski i  yerinde önerisinin 
önünün kesilmesi hem strese, hem de çok 
de erli di er innovasyon fikirlerinin dü ü-
nülememesine, ortaya ç kamamas na yol 
açm t .”

Demek ki, innovasyonu amir etkilemek-
te! Yeni karma k önerileri reddetmemeyi, 
kolayl kla ula labilmeyi-görü ülebilmeyi 
sa layan bir mekanizma olu turmal y m ki, 
öyküdeki gibi reddedilen öneri örne i hiç 
ya anmas n; çal anlar ma da “bir ans” 
de il, sürekli ans veririm, böylelikle hem 
innovasyonun önünü açar m hem de i let-
memin bugünü, dünden sürekli iyi olur. 

Dr. Toyoda’n n bahsetti i, kalite in-
novasyon kavram  var! Kalite ile ilgili 
herkesin bir fikri oldu u gibi benim de 
fikrim var; fakat do ru mu bilemiyorum. 
Kalite konusunda Dr. Toyoda’n n reh-

berinin bir yaz s n  görmü tüm, okuyup, 
dü ünürüm. nnovasyon denen ey 
belki de tümüyle kalite innovasyonudur. 
Kalite kavram  hangi bilim dal  ile ilgili? 
Cardiavascular denseydi, t p bilimine ait 
oldu unu p diye anlard m. Üniversiteler 
Dr. Toyoda’n n rehberinin felsefesine, 
teorilerine göre ö renci yeti tirebiliyor mu, 
acaba?

Çevremde innovasyonun yay lmas  üze-
rine de dü ünmeliyim. K rsal innovasyon 
diye de bir ey var, ehirlerin varo lar nda 
ya ayan insanlar n hali peri an. Toyota’da 
da kullan lan Keiretsu, yatay yap daki 
i letmelerin i birli i modeliymi , Keiretsu 
Te his Problemleri yakla m  k rsal in-
novasyon, eko-verimlilik için de geçerli 
olabilir mi? Acaba i letmeler, kurumlar 
i birli inde bulunur mu? letmelerdeki 
insanlar her nas lsa bir birine dü ürülmü ; 
Bu durumun nas l has l ve vas l oldu unu 
Dr. Toyoda’n n rehberi aç klam t r, uma-
r m. Bu durumda yatay yap y , i birli ini 
de gerektiren kalite kontrol çemberleri, 
KKÇ’ler, de tabii ki çal am yor. letmede 
çal anlar KKÇ gerçekle tiremiyorsa; hem 
i letme içi hem de i letmeler aras  KKÇ 
çal malar n , kaizeni, innovasyonu vb 
gerektiren eko-verimlilik, k rsal innovas-
yona ne olur? Bi kere i in eko k sm na iyi 
bir mebla  harcan r. Neyse, önce kendi 
kap m n önünü süpüreyim. 

Ulusal bir gazetede okudu um bir ya-

z da, Çin ve Hindistan’daki sürekli artan 
zenginli in kayna  olarak yatay yap lar 
gösteriliyordu. Bu yap larla, çal an n 
özgür b rak lmas  aras nda bir ilgi var m , 
acaba? Olmal , çünkü yatay yap daki i let-
meler bu i in meyvesini bolca topluyor.

letmemde çal ana güvenmem müm-
kün de ildi, kontrol ettirmem gerekirdi, 
hatta bazen ben de kontrol ediyordum. 
Ufff, o ne patlamayd , ödüm, yüre im 
oynad ! Masmavi gökyüzü, iyice zift gibi 
oldu! Koskoca fabrika gece yar s  alev 
topuna dönmü ; 3-4 çal an alevler ara-
s nda kalm ! çiler ofis kat n n kap s  kilitli 
oldu undan müdahale de edememi ler. 

u eko-verimlilik i i, güveni de gerektiri-
yor; demek ki! Bu olay da kula ma küpe 
olsun ki, i yerinde güveni tesis eden yatay 
sistemi olu turmak için çal ay m! Neyse, 
kontrol edilen çal an, kendini her halde 
özgür de il de, hapsedilmi  hisseder. Dr. 
Toyoda’n n rehberi hiyerar ik yap lar , 
modern hapishane olarak nitelendirmi ! 
Bu durumda, çal anlar innovasyon için 
ne öneri verir, ne de dü ünür. Geçenlerde 
sanayile mi  büyük bir ilde hiç KKÇ çal -
mas  bulunmad n  okumu tum. Ayr ca 
çal an ba na öneri miktar  da yok gibi! 
Senelerdir kontrol için yapt m yat r mlar 
da iyi mebla  tutmu ! Kontrol için zaman , 
çabay , mebla lar  ve di erlerini israf et-
meseydik, nerelerde olurduk, kim bilir! Bir 
de görünmeyen, hiç hesap edilemeyen çok 

büyük, hayalime dahi getiremeyece im 
kay plar var. Muhasebe kay tlar na girmi-
yormu ! Eskiden usta olan patron arkada-

m n ya ad klar  bunlardan biri! 
Kontrol için zaman , çabay  israf etme-

yen, hiç yat r m yapmayan, innovasyon 
için bolca öneri elde eden yatay yap ya 
sahip i letmeler mevcut! Temelinde güven, 
h z, sadelik ve KKÇ çal mas  olan bu ya-
p lar, daha az hata, skarta, hata düzeltme, 
i  kazalar , ar zalar, bo  makine zamanlar , 
hammadde, enerji kullan m , stok, stok 
hatalar  ve kompleks olan benzerlerini elde 
etmi ler. Sadece daha az skarta, ürün 
birim maliyetini 3, 4 koldan azaltm . Di-
er kalemlerin etkisi de ayn ! Daha da iyi 

kalitede ürün üreten makine ömürlerinin 
uzamas  sa lanm . Eskiden usta olan pat-
ron arkada ma benzeyen çal anlara ans 
tan nm ; innovasyon sürekli ya anm . 
Ürün birim fiyat n n azalt lmas nda, kalite-
nin, kurulu kapasitenin artt r lmas nda ve 
benzerlerinde,  25 km h zla, vibrasyonu, 
çarp nt s  bol arabayla engebeli yolda 
giderken, bazen geri geri, bazen de y l p 
kal rken, yatay yap dakiler 210la otobanda 
gidiyor. Pazarlamac lar  ürünlerini h zla 
pazarlarken, her geçen gün artan kurulu 
kapasite de 365 gün 24 saat genelde kul-
lan l yor. 

“Innovation” neymi ; ilk önce yapaca m 
i i sona b rakm m. Aaa, hiç yoktan iyi 
yeni farkl  bir eyin ortaya ç kart lmas n-
dannn, transformasyonaaa kadar bir sürü 
anlam  varm ! Piyasada söylenen inno-
vasyon, bulu a (invention’a) yak n bir ey 
gibi! kisini ay ran özellik; üretim sistemini 
yar dan az de i tirip, de i tirmemesiymi ! 
Hiç yoktan iyi yeni farkl  bir eyin ortaya 
ç kart lmas na kaizen deniyormu . Deming 
felsefesine uygun transformasyon memle-
ket genelindeki i letmelerde, kamudakiler 
de dahil, gerçekle tirildi inde, apppaaaç k 
cari aç k art ya çevrilirmi !

R dvan VERCAN

nnovasyon, 
Destekleyen Temel Unsurlar  ve 
Di er Baz  Anlamlar

rvercan@
hotm

ail.com

Çankaya Üniversitesi RektörüÇankaya Üniversitesi Rektörü
Prof. Ziya Burhanettin GÜVENÇProf. Ziya Burhanettin GÜVENÇ
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Makine Metal leme Otamas-
yon Fuar n n aç l n  OST M 
Organize Sanayi Bölgesi Ba -

kan Vekili S tk  Öztuna yapt . Öztuna, bu 
tür sektörel fuarlar n imalatç lar ile sektör 
kullan c lar n  bir araya getirdi ini belir-
terek, “Fuar organizasyonlar na kat lmak 
sadece sat  geli tirmek için de il ayn  
zamanda marka bilinirli ini art rmak ve 
iddial  olmak için de önem ta yor. Ba -
kent olarak daha büyük alanlara ve ça -
da  salonlara ihtiyac m z var. Bunun için 

Büyük ehir Belediyemiz ile Ankara’daki 
meslek örgütlerinin irket kurup, kollar  
s vad n  biliyoruz. n allah önümüzdeki 
y ldan itibaren ehrimiz kendine yak an 
bir fuar alan na sahip olaca n  müjdele-
mek istiyorum” dedi.

A&A Organizasyon ve Sektörel Maga-
zin Makine Dergisi taraf ndan organize 
edilen fuarda yakla k 40  rma yer ald . 
Fuarda OST M’li  rmalar n yan  s ra OS-
T M Organize Sanayi Bölge Müdürlü ü 
de kendi ortak tan t m stand  ile yer al yor.

Makine sektörü 
Alt npark’ta bulu tu

 Makine sektörünün önde gelen  rmalar n n yer ald  ve 
üç gün sürecek fuar Alt npark’ta alan nda aç ld . Genel Kurul’a kadar geçici Yöne-

tim Kurulu Ba kanl  görevini 
yürüten Kayhan Kayan, Genel 

Kurul’un aç l nda yapt  konu ma-
da; “Kümelenme çal malar  sayesinde 
rekabetin birinin kaybederken birinin 
kazand  bir oyun olmad n , birlikte 
kazanabildi imizi gördük” dedi. Ka-
yan, “Bu iki y l içerisinde kümelenme 
çat s  alt nda hangi kuruma gidersek 
gidelim, herkes taraf ndan memnuni-
yetle kabul edildik. Kendi içerimizde 
de ortakla a ihracat ve Ar-Ge çal ma-
lar  gerçekle tirdik” eklinde konu tu.  
Dernekle me gerekçesinin kümenin bir 
tüzel ki ili e ihtiyaç duymas  oldu unu 
söyleyen Kayan, kümelenme çal ma-
lar n n bu süreçten etkilenmeyece inin 
de alt n  çizdi. 

Genel Kurul’da Divan Ba kanl na 
seçilen OST M OSB Ba kan  Orhan 
Ayd n da konu mas nda kümelenmenin 
öneminde de indi. Ayd n tüzel ki ilik 
olarak dernek yap s  alt nda bulunsa 
da kümelenme çal malar n n dernekle 
ifade edilemeyecek bir konu oldu unu 
söyledi. Ayd n unlar  söyledi: “Biz 
OST M olarakümelenme çal malar -
n n bereketini ve sinerjisini çok rahat 
görebiliyoruz. Sadece me-
dikal alan nda de il, ener-
ji, savunma ve i  ve in aat 
makineleri ba l klar nda da 
çal malar m z var. Bu ça-
l malar m z devletin poli-
tikalar na etki edecek kadar 
sonuçlar do urdu. Medikal 
Kümemizin yapm  oldu u 

novankara projesinde sa l k sektörü-
nün hemen hemen tüm tara  ar n  bir 
araya getirdik. Orada offset uygulama-
lar n , yerli katk  oranlar n n mutlaka 
artt r lmas  gerekti ini konu tuk. Ora-
da konu tuklar m zla Sa l k Bakanl -
m z n dikkatini çektik. Bizi ça rd lar, 
konu tuk, toplant lar yapt k ve sonuç-
ta Sa l k Bakanl ’n n mevzuat na 
offset uygulamas  ve Ar-Ge biriminin 
kurulmas  bu çal mayla gerçekle ti. 
Kümelenme çal malar n  daha çok gü-
zel ç kt lar n  alaca m za da gönülden 
inan yorum.”

Yeni yönetim belirlendi

Yap lan seçimle Yönetim Kurulu asil 
üyeliklerine Murat Ataman, Orhan Ay-
d n, brahim Ç ld r, Halit Eryi it, Ay-
berk Ya z, Kayhan Kayan ve Ahmet 
Arslan; yedek üyeliklere H. Bahad r 
Batur, Süleyman K raç, Fatin Da ç -
nar, Cem Türkmen, H. Hüseyin Ayar, 
Tuncer Okur, Zübeyir Murat seçildiler. 
Seçilen üyeler aras ndaki görev da l -
m  da yap lacak olan ilk Yönetim Ku-
rulu toplant s  ile belirlenecek.

Medikalde genel kurul
  OST M Medikal Sanayi Kümelenmesi Derne i’nin ilk 

Genel Kurul toplant s  OST M – ODTÜ Teknokent Toplant  
Salonu’nda gerçekle tirildi.

Cari aç k ba m z  a r tmaya devam 
ediyor. Gidi ata bak l rsa k sa vadede 
bir çözüm de görülmüyor. Yabanc  

sermaye, d  borç, net hata noksan kalemi 
vs. kayna  ne olursa olsun, bu aç  finanse 
edebildi imiz sürece mevcut yap y  devam 
ettirebilece iz. Ba m z a r sa da beyin kana-
mas  ya amay z. Ama bir taraftan da tedbir 
almak zorunday z.

Ülkemizde bir eyler kötü gitti inde çö-
züm odakl  olmayan bir sorumlu bulma 
anlay m z var. Son olarak cari aç kla ilgili 
bir sorumlu bulduk. Adeta kaderimize raz  
olmal y z dedirten bir sorumlu: Enerji itha-
lat … Hatta enerji d  cari aç k diye yeni bir 
gösterge icat ettik. Dünyada akl  ba nda 
ülkeler hangi kaynaklar  bolsa a rl kl  olarak 
o kaynaktan elektrik üretiyorlar. Mesela 
kömürü bol olanlarkömüre dayal  termik 
santrallere, suyu bol olanlar hidroelektrik 
santrallere, do algaz  bol olanlar do algaz 
santrallerine, gücü ve teknolojisi olanlar da 
nükleer santrallere önem vererek elektrik 
üretimini planl yorlar. Maalesef bizim elektrik 
üretimimiz a rl kl  olarak ithal kaynaklara 
dayan yor. Hepimizin ders almas  gereken 
bir gösterge de il mi? Hiç do algaz  bu-
lunmayan ülkemizde, elektrik üretiminde 
do algaz n pay  %48’dir. Peki yakla k 228 

milyar kilovat saatlik y ll k elektrik üretimi-
mizin yüzde kaç  ithal kaynaklara dayan yor 
dersiniz? Maalesef %72…

Enerji sektörünün ithalata dayal  yap s  
dikkate al nd nda stratejik yakla m zafiyeti 
aç kt r. Yak n geçmi te enerji sektörüyle ilgili 
bir dizi strateji belgesi yay nland . 2004 y l n-
da YPK taraf ndan “Elektrik Enerjisi Sektörü 
Reformu ve Özelle tirme Strateji Belgesi” 
yay nlanm t r. Bu belge ile sektörün özelle -
tirilmesi amaçlanm  ve ba ar  sa lanm t r. 
Daha sonra 2009 y l nda Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanl  taraf ndan “Türkiye’de 
Elektrik Enerjisi Piyasas  ve Arz Güvenli i 
Strateji Belgesi Hedefleri”yay nlanm t r. 
Bu belgeye göre 2023 y l na kadar teknik 
ve ekonomik olarak de erlendirilebilecek 
hidroelektrik potansiyelimizin tamam n n 
elektrik enerjisi üretiminde kullan lmas n n 
sa lanmas  hedeflenmi tir.Ayr ca yenilene-

bilir enerji ile ilgili hedefler konulmu tur. Cari 
aç k ve enerji sektörünü dikkate ald m zda 
bir di er strateji belgesine ihtiyaç duyuldu u 
aç kt r. htiyaç duyulan bu belge“Yerli ve 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklar n  De erlen-
direcek Yerli Makine Teçhizat Yat r mlar  ve 
Temsan’ n Rolü Strateji Belgesi” olmal d r.

1975 y l nda o günkü Bakanlar Kurulu 
karar yla, elektrik enerjisi sektörünün tüm 
alanlar nda ülkemizin d a ba ml l n  en 
aza indirmek, güncel ve geli en teknolojiyle 
uyumlu elektromekanik teçhizat n tasar m, 
imalat ve montaj n  gerçekle tirmek amac yla 
Temsan - Türkiye Elektromekanik Sanayii 
- kurulmu tur.Yani stratejik bir yakla mla 
önce enerji sektörünün yerli tedarik altyap s  
olu turulmu tur. Yine stratejik bir yakla mla 
Temsan’ n150 MW’a kadar olan türbin ima-
lat tesisi Diyarbak r’a kurulmu tur.Bir kamu 
kurulu u olan Temsan, imdiye kadar kuru-

lu undaki misyona uygun çal amam t r.
2009 y l nda yay nlanan “…. Arz Güvenlik 

Strateji BelgesiHedefleri”ne göre 2023 y l na 
kadar yap lacak hidroelektrik santrali yat r m 
tutar n n ¨36,3 milyar, rüzgar enerjisinden 
elektrik üretmek için yap lacak yat r m tuta-
r n n da ¨38 milyar olmas  beklenmektedir. 
Bu yat r mlara mevcut termik santraller 
ve bunlar n bak m  da eklendi inde ¨100 
milyar n üzerinde bir potansiyel ortaya ç k-
maktad r.

Ostim be binkobi’nin faaliyet gösterdi i bir 
sanayi havzas d r. Ostim’de enerji alan nda 
yürütülen enerji sektöründeki kümelenme 
çal malar  da sektörde sistematik bir birlik-
telik olarak dikkat çekmektedir. Türkiye’nin 
2023 y l na kadar enerji sektöründe yapmas  
gereken yat r mlar ya yurtd ndan sa lana-
cak ya da yerli imalatla gerçekle tirilecektir. 
Mevcut strateji belgelerini tamamlay c  
stratejik yakla mla Temsan yerli enerji 
kaynaklar na dönü ün dinami i haline 
getirilmelidir. Ostim’in hemen yan  ba nda 
bulunan Temsan’ Ostim’likobilerle bulu tur-
mak amaçlanmal  ve “Yerli ve Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklar n  De erlendirecek Yerli 
Makine Teçhizat Yat r mlar  ve Temsan’ n 
Rolü Strateji Belgesi” yay nlanmal d r. Cari 
aç k ba m z  a r tmaya devam ediyor.

Abdullah ÇÖRTÜ

acortu@
hotm

ail.com

Enerjide stratejik yakla m 
ve TEMSAN’ n önemi
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 Ortak platform kuran enerji sektörü 

temsilcileri, sektörde d a ba ml  yap y  

azaltmak için harekete geçti. Ostim 

Yenilenebilir Enerji Kümelenmesinin de 

içinde bulundu u platform, Ostim OSB’de 

yapt  ilk toplant s nda Savunma Sanayi 

ve sa l k alanlar nda ba ar  ile uygulanan 

ithalatta Offset (yerli katk ) yönteminin enerji 

sektöründe de uygulanmas n  istedi.

Küresel ekonomik sistemde bir-
çok ülke ekonomik ç karlar -
n  korumak ad na kendilerine 

özgü uygulamalara ba vuruyor. Bu 
uygulamalardan biri de ithalatta  ‘yerli 
katk  pay ’ yani “Offset” uygulamalar . 

“Yurt d ndan yap lan kamu al m ve 
yat r mlar nda yerli sanayiye i  pay  
verilmesi, ürün veya hizmet ihracat  
sa lanmas , teknoloji kazan m  ve yat -
r m yap lmas  uygulamalar yla, yap lan 
harcamalar n ulusal ekonomiye belli 
oranda geri dönü ünün sa lanmas ” ola-
rak tan mlanan ve ülkemizde Savunma 
Sanayi ve sa l k alanlar nda ba ar yla 
hayata geçirilen offset uygulamas n n 
enerji alan nda da gündeme geliyor.

OST M Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Kümelenmesi öncülü ün-
de ba lat lan çal ma ile bir araya gelen 
enerji sektörü temsilcileri Türkiye’de 
enerji alan nda yerli katk  pay  uygula-
mas n n kanunla t r larak yürürlü e gir-
mesini istiyor.

Ostim OSB’de geçti imiz günlerde 
yap lan “Yenilenebilir Enerjide Offset 
Çal tay ” nda görü lerini dile getiren 
platform üyeleri, sektörde faaliyet gös-
teren yerli üreticilerin desteklenmesini 
ve böylece cari aç n ortalama 55 mil-
yar dolar n  olu turan enerji harcamala-
r n n azalt lmas n  istiyor. 

Çal tay n aç l nda konu an OST M 
Vakf  Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Se-
dat Çelikdo an, genel olarak offset 
kavram  ve Türkiye’de u ana kadar 
yap lan uygulamalardan örnekler ver-
di. Türkiye’de bu anlamda en iyi ça-
l man n Savunma Sanayi Müste arl  
(SSM) taraf ndan gerçekle tirildi ini 

söyleyen Çelikdo an, en son tank moto-
ru projesinde yerli katk  oran n n %70’e 
kadar ç kar ld n  belirtti. 

Doç. Sedat ÇEL KDO AN
“Yerli üretimi art rman n yolu 

Offsettir.”

Çelikdo an, OST M olarak bu konu-
yu neden bu kadar önemsediklerini de 
u sözlerle aç klad ; “OST M offset uy-

gulamas n n faydas n  direk olarak gör-
mü  bir kurumdur. Burada kümelenme 
çal malar m z var, savunma alan nda 
da bir kümlenme çal mam z var. Bura-
daki  rmalar m z savunma sanayine i  
yap yorlar. Boeing, Alp Havac l k, TAI, 
Roketsan gibi ana yüklenicilere i  yapan 
 rmalar m z var. Bu  rmalar nereden 

geldi derseniz, i te tüm bu büyük ana 
yüklenici konumundaki  rmalar Offset 
uygulamas yla olu mu   rmalard r. Bu-
radan da anla laca  gibi Offset yerli 
üretimi artt rman n en uygun yoludur.”

Türkiye’nin 2023 hede  eri içinde 600 
milyar dolarl k bir yat r m bütçesi oldu-

unu ve bunun 70 milyar dolar n  ener-
ji sektör yat r mlar n n olu turdu unu 
söyleyen Çelikdo an; “Bu alanda en az 
%50 offset uygulad m z takdirde ülke-
mize kalacak para y ll k 30 milyar dolar 
yap yor. Bu 30 milyar dolarl k kazan m 
için offset kanununun ç kmas  art. Biz 
özellikle d  ticaret aç n  kapatmada 
offsetin bir ç k  yolu oldu unu dü ünü-
yoruz” dedi.

Toplant ya kat lan ve enerji sektörün-
de faaliyet gösteren tüm sivil toplum ör-
gütleri de offset kanununun bir an önce 
ç kmas  konusunda yap lacak çal ma-
lara gönüllü olarak katk  vereceklerini 
belirttiler.

Mustafa Serdar ATASEVEN
(Türkiye Rüzgar Enerjisi Birli i 
Ba kan )

“Biz öncelikle yan sanayimizi ge-
li tirmeliyiz. Örne in, te vik kanunu 
ç kt  ama %100 yerliyi destekler ekil-
de ç kt . Dünyan n hiçbir yerinde de, 
rüzgâr enerjisi aç s ndan de erlendirir-
sek, %100’ü bir ülkede üretilebilen bir 
rüzgâr türbini yok. Mutlaka baz  kom-
panentler yurt d ndan geliyor. Geçen 
y l yerli te vikle ilgili kanun ç kt , aka-
binde de haziran ay  içinde yönetmelik 
yay mland , buna ra men u anda yer-
li te vik dahi uygulanabilir de il, yani 
sadece ka t üzerinde kald . u anda 
yerli te vikten faydalanan hiçbir  rma 
yok. Biz hep unu savunduk, türbinin 
tamam n n yerli olmas n  ilk ba ta art 
koymayal m. Buna belli bir geçi  süre-
ci tan yal m. Öncelikle yan sanayimizi 
geli tirelim, çünkü siz Türkiye’de bir 
türbin geli tirirseniz ve e er bunu tica-
rile tiremezseniz bu laboratuar çal -
mas ndan öteye gitmiyor. Bu anlamda 
Çinliler ba ar l  oluyorlar neden, çünkü 
türbininin yan nda  nansman modeliyle 
de geliyorlar. Ülkemizde çok ciddi po-
tansiyel var, lisanslanm  veya lisansla-
nacak olan 11 bin megavat rüzgar po-
tansiyeli var. Bu Avrupa için çok ciddi 
bir pazar. Türkiye’de kendi sanayimizi 
üretmek için de ciddi bir pazar. Öncelik-
le yan sanayimizi geli tirip daha sonraki 
a amada da %100 yerli kendi türbini-
mizi üretmek mümkün olabilir. Bizim 
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birli i olarak 
görü ümüz budur. Öncelikle d ar dan 
da gelse yerli te viklerden faydalans n, 
böylelikle yan sanayimiz geli ir. Offse-

Sektör Temsilcileri Platform Kurdu
Enerjide “Yerli 
Katk ” hareketi

OST M Vakf  YönetimKurulu ÜyesiOST M Vakf  YönetimKurulu Üyesi
Doç. Sedat ÇEL KDO ANDoç. Sedat ÇEL KDO AN
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te de %100 destek veriyoruz.”

Haluk D RESKENEL
(Makine Mühendisleri Odas ) 

“Biz Makine Mühendisleri Odas  ola-
rak Makine Mühendislerinin i  bulma-
s n  isteriz. Makine Mühendisleri için 
istihdam isteriz. Genç mühendisler için 
istihdam, ileri ya ta kendi i ini kur-
mu  olan i veren mühendislerin de i  
alabilmelerini isteriz. veren mühen-
disler i  alacak ki genç mühendisler 
de i  bulacak. OST M’in çal malar n  
büyük memnuniyetle izliyoruz. Destek 
olmak için de her eyi yapar z. Enerji 
sektöründe rüzgâr, güne , hes, termik, 
nükleer enerjiler var. Biz oda olarak 
termik santrallere kesinlikle kar  de i-
liz. Nükleer santral yap m na da kesin-
likle kar  de iliz. HES yap ls n, tüm 
bunlar kurallara uygun olsun, ÇED’e 
uygun olsun. ÇED’i al ns n EPDK’dan 
lisans  al ns n, lisans al nd ktan son-
ra kurallara uygun yap ls n, hiçbir ey 
yang ndan mal kaç r r gibi yap lmas n. 
Hepimiz rüzgârda çok büyük offset 
imkanlar  oldu unu biliyoruz. Güne -
te fotovoltaik olur, termodinamik olur, 
termik olur, onda da büyük bir imkân 
var. Türkiye’de güne  dedi imiz zaman 
Alman teknolojisi ile Çin makinesi ge-
liyor akla. Bizim yapt m z tek ey 
alt na koydu umuz ta ma konstrüksi-
yonu. Bunun üstüne ç kmam z laz m. 
Bunu nas l engelleriz, yerli katk y  
nas l artt r r z onu hep beraber ortak 
ak lla dü ünmeliyiz. Bu i lerin olabil-
mesi için yat r mc n n bu i e inanmas  
laz m. Yat r mc ya  nansman veren  -
nansörlerin bu i e inanmas  laz m. Biz 
geçmi te Türk  nansmanc lar n yaban-
c  ekipmanlara  nansman verdiklerini 
gördük. Bunu bir ekilde engellememiz 
art.”

Ta k n KIZILOK
(RESS AD Yön Kur Üyesi)

“Ben enerji sektöründe bir irkette 
de genel müdür yard mc s y m, ayn  
zamanda Rüzgar Enerjisi Ve Su Sant-
ralleri adamlar  Derne i Yönetim Ku-
rulu Üyesiyim. ki taraftan da bakt -
m z zaman tabi ki biz de yerli katk y  
destekler bir pozisyonday z. Yerli kat-
k n n öncelikle yarat lmas n  ve daha 
sonra da artt r lmas n  destekliyoruz. 
Halihaz rda rüzgarda var olan te vik 
uygulanam yor. Bu konudan biz de 
muzdaribiz. Sonuçta yat r m taraf ndan 
da baksan z STK gözüyle de baksan z 
o te vikten faydalanamad n z için 
kendimize gelecek  nansman taraf nda 
bir yol kat edemiyoruz. Ayr ca ne size 
bu hizmeti verecek yerli bir ortak ne de 
yerli bir yat r mc  bulabiliyorsunuz. Bu 
yüzden biz de Offset uygulamas n  des-
tekliyoruz. Mevzuat geli tirilmesi veya 
lobi faaliyetleri gibi çal malarda biz de 
art k daha yo un bir kat l m göstermek 
isteriz.”

Mustafa ALPAY
(MÜS AD Üyesi Sanayici)

“MÜS AD olarak görü ümüz yer-
li katk  pay  oranlar n n muhakkak ki 
kar lanmas . Bu oran n da % 50’nin 

üzerine ç kar lmas  için üzerimize na-
s l bir görev dü erse yapmaya haz r z. 
Yaln z yerli katk  pay  derken, biz za-
ten yabanc ya mahkûm olmu uz, buna 
kar  boynu bükük bir istek içindeyiz 
gibi duruyor. Benim tekli  m bunun 
ba l n  de i tirerek yeni bir kamuoyu 
olu turmak, yabanc  katk  pay n  azalt-
mak. Maalesef ülkemizde bürokrasiyle 
ilgili ciddi s k nt lar var. Ben buradaki 
hassasiyetinize kat l yorum. Bu toplan-
t lar n ba l n  yabanc  katk  pay  ola-
rak de i tirip, bakanl klarda ve kamuo-
yunda böyle bir çal ma yaparsak daha 
stratejik bir noktada olay  irdelemi  
olaca z. Daha iyi netice alaca z kana-
atindeyim. Yani yabanc  katk  pay n n 
%40’larda %30’larda kalmas  eklinde 
bir kamuoyu olu turmaktan yanay m. 
En büyük s k nt  yerli üretime sigorta-
lama s k nt s . Bu çok ciddi bir s k nt . 
Sigorta irketlerimiz genelde yabanc  
kaynakl  oldu u için yerli üretimlere 
engel ç kart yorlar. Uluslar aras  tek-
nik kabiliyetler henüz ölçülmü  de il. 
Asya, Avrupa, Amerika standartlar n  
alm  m  almam  m  diyerek bunlar  
sigortalama yönünden kaçt klar  için 
kullan c  da tercih etmekten kaç n yor. 
Bunlar  topyekün olarak masaya yat -
r rsak daha iyi netice alaca m z kana-
atindeyim.”

Kaan GÜZELSU
(Enerji Verimlili i Derne i Genel 
Müdür Yrd.) 

“Enerji sektöründe yerli katk  pay -
n n artt r lmas  çal mas n  çok do -
ru bir proje olarak görüyoruz. Dernek 
olarak bu çal malara katk  sa lamay  
çok isteriz. Zaten OST M Vakf ’n n 
da deste iyle düzenleyece imiz ‘Ye il 
Ekonomiye Geçi  Zirvesi Ve Fuar ’ ile 
insanlar m z  bu konuda bilinçlendir-
meyi, düzenlenecek fuarla da üretici 
 rmalar m z n fark ndal n  artt r p bu 

konuda bir an önce ciddi ad mlar at l-
mas n  sa lamay  amaçl yoruz. Offset 
kanunu ç kmas n  da destekliyoruz.”

Erdo an ÖKTEM
(Elektromekanik Sanayicileri 
Derne i Genel Sekreteri)

“Savunma sanayinin bu kadar ileri git-
ti i bir dönemde özellikle Türkiye’de 
güç trafolar nda büyük bir pazar var. 
Yani sizin yaln z enerjiyi üretmi  olma-
n z yetmiyor. Elektromekanik sanayi 
yenilenebilir enerji ekipmanlar n n alt 
yap s n  yap yor. Dolay s yla biz bura-
da do rudan do ruya ‘biz yenilenebilir 
enerji ekipmanlar nda öyle bir katk  
koyabiliriz’ diyemiyoruz ama öyle 
bir ey yapabiliriz, yüksek verimde 
elektrik motorlar  ve bunlar n offsetle 
desteklenmesini sa layabiliriz. Ayr ca 
Türkiye’de yap lamayan 170 ve 380 
Kilowatl k kesiciler, bunlar n da mut-
laka offsetle desteklenmesini istiyoruz. 
Bu bizim aç m zdan çok önemli. Bütün 
bunlar n yap labilmesi için bir sanayi 
envanterine ihtiyac m z var. Sanayi ba-
kanl  ve sanayi odalar n n envanterle-
ri yok. Kim ne üretiyor kimse bilmiyor. 
Türkiye’yi tan m yorlar. Bu aç dan biz 
bu toplant lar  yaparak birbirimizi tan -

yabilirsek çok faydal  olacakt r ama ta-
n yamazsak yapt m z ve yapaca m z 
i ler havada kal r. O aç dan ilk al nacak 
karar Sanayi Bakanl n n mutlaka bu 
envanteri yapmas  olmal . Bu envan-
ter sonunda da htisas Organize Sanayi 
Bölgeleri kurulmal , lojistik olarak des-
teklenmeli ve bir araya gelerek yenile-
nebilir enerji ekipmanlar nda ne yapa-
ca m z  siyasetçileri ve politikac lar  
bir araya getirerek görü meliyiz. Bu 
aç dan biz offseti her yönüyle destek-
liyoruz.” 

Y ld r m ATASEVER
(OST M Yenilenebilir Enerji Kümesi 
Ba kan )

“Offset uygulamas na ek olarak ba ka 
birtak m isteklerimiz daha var. Geçen 
y l Temmuz ay ndan itibaren devreye 
giren güne  enerji panellerinin su s t-
ma k sm  için bir gözetim uygulamas  
geldi. Çin, geçen temmuza kadar çok 
ucuz  yata su s tma için kullan lan 
güne  panellerinden veriyordu. imdi 
gözetim uygulamas yla biraz k s tlama 
oldu. u anda ben kendim güne  pane-
lini ithal ediyorum. Ancak ithal etmek-
le birlikte biliyorum ki kümemdeki bir 
ba ka  rma bu panelleri imal ediyor. 
Biz ondan almak istiyoruz. Fakat piya-
sa ko ullar nda rekabet artlar yla bu 
mümkün olmuyor. Ben kendi kolumu 
kesmek pahas na da olsa gözetim uy-
gulamas n n solar panellere de gelme-
sini istiyorum. Geçmi te OST M’de 
uygulad m z, askeriyenin yurt d n-
dan alm  oldu u ürünler için bir sergi 
yap lm t . Ondan sonra da savunma 
yan sanayimiz biraz daha güçlenmeye 
ba lad . Ayn  tarzda bir sergiyi de talep 
etmekten yanay m. Tamamen yurt d -

ndan ald m z, gerek HES’lerde kul-
land m z parçalar, gerekse HES’lerin 
d nda rüzgar türbinlerinde yurt d n-
dan al nan parçalar n al m miktarlar n , 
 yatlar n  ve kullan m miktarlar n n 

bir sergisinin yap lmas  dü üncesinde-
yim.”

Abdullah Ra it GÜLHAN
(S NERJ TÜRK )

“S NERJ TÜRK, yak nda bir STK 
olarak kurumsalla acak daha çok genç 
bir yap . 75 ülkede 250 bin Türk vatan-
da n  kaps yor. Biz Türkiye’nin reka-
betçi gücünü artt rmay  hede  iyoruz. 
Türkiye’nin 2023 vizyonuna katk  sa -
lamay , Türkiye’nin muas r medeniyet-
ler seviyesinin üstüne ç kmas na katk -
da bulunmaya çal yoruz. Sadece ileri 
teknoloji alanlar nda çal yoruz. Bu 
alanlardan bir tanesi de enerji sektörü, 
bu sektöre katk  vermeye çal yoruz. 
Alaska’dan Yeni Zelanda’ya kadar bir-
çok ülkede, her alanda ya akademisyen, 
ya profesyonel yönetici üyelerimiz var. 
Enerji sektöründe de oldukça fazla üye-
miz var. Offset konusuna biz de destek 
vermek isteriz. Çabam z her eyde lider 
olmaksa bizim offset’i alan de il veren 
ülke olmam z gerekir.”



ORGAN ZE SANAY  GAZETESMART 201212

Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
l   Tefti  Ankara Grup Ba kan-
l  OST M ve vedik OSB’lerde 

bu y l uygulanacak programl  tefti lere 
ba lad . Grup ba kanl  yöneticileri ve 
müfetti leri söz konusu tefti  program n  
Otim’de düzenledikleri bir toplant da  r-
malarla payla t lar.

Ostim METEM tesislerinde düzenlene 
toplant ya Çal ma Bakanl  Ankara  
Tefti  Gurup Ba kanl  yetkilileri, Ostim 
Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n, 
bölge i adam  dernek ba kanlar  ile i ve-
renler ve i veren temsilcileri kat ld .

Grup ba kanl  yöneticileri toplant da 

yapt klar  konu malarda tefti  eleman-

lar n n irketlere müeyyide uygulayan 

müfetti ler olarak de il, kendilerine yar-

d mc  olmak için gelen dan manlar ola-

rak alg lanmas n  istediler. Amaçlar n n 

Türkiye’de sanayi bölgelerinde i  sa l  

ve güvenli ine yönelik sorunlar n birlikte 

çözülmesi oldu un belirten yetkililer, “Bu 

süreçte i  sa l  ve güvenli i kültürünü 

olu tural m, çal ma bar na birlikte kat-

k da bulunal m” mesaj   verdiler.

OSB’lerde firmalara
‘programl  tefti ’ var

Malatya 2. Organize Sanayi 
Bölgesi’ne yap lan ar tma 
tesisinin kullanm  oldu u 

teknoloji ve alt yap s yla dünyan n ve 
Türkiye’nin say l  tesislerinden birisi 
oldu u bildirildi. 2. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yapt r lan ar tma tesisi, 1 
y ll k bir sürede bitirilerek i letmeye 
al nd . Ar tma tesisinin faaliyete geç-
mesi nedeniyle yap lan incelemeye 
Vali Ulvi Saran, AK Parti Malatya 
Milletvekilleri Mücahit F nd kl  ve 
Mustafa ahin, Belediye Ba kan  
Ahmet Çak r, AK Parti Malatya l 
Ba kan  Bülent Tüfenkçi, l Özel 
daresi Genel Sekreteri rfan Kaya, 

TSO Ba kan  Hasan Hüseyin Erkoç, 
MESOB Ba kan  evket Keskin, l 
Genel Meclisi Ba kan  Naci Savata 
ile birlikte kalabal k bir topluluk ka-
t ld . Ar tma Tesisi ile ilgili olarak 
idare bina da kat l mc lara bri  ng ve-
ren Özben Firmas ’nda görevli Çevre 
Mühendisi Mustafa Türk, tesisin dün-
yada ve Türkiye’de kullan lan son 
teknoloji ve ekipmanlara sahip oldu-

unu belirterek, bu özelli i ile say l  
tesislerden birisi oldu unu ifade etti.

ENERJ  ve Tabii Kaynak-
lar Bakan  Taner Y ld z, 

anl urfa’da yapt  aç k-
lamada borun özele tirilmesinin 
söz konusu olamayaca n  söyledi. 
Bakan Y ld z, “Borun stratejik bir 
önemi var. Biz bunu özelle tirme-
yece iz. Hatta daha fazlas  tapulu 
arazileriniz içinde bile bor bulun-
sa bu devletindir. Gerekirse bura-
y  kamula t r r, gerekirse evinizi 
kamula t r r, sahibi olur. Bu kadar 
önemli. Özelle tirme diye bir ey 
yok” diye konu tu. Bakan Y ld z, 

anl urfa’da güne  enerjisi ile ilgili 
projelerin oldu unu da belirterek, 
öyle dedi: “Güne  enerjisi ile il-

gili tabi bir zenginlik var. Tabii ki 
biz tar m arazilerine bir zarar ver-
meden mera alan n  kaybetmi  ara-
zilerin de erlendirilmesi ile ilgili 
çal mam z var. Bunu yaparak hem 
Urfa’n n hem ülkenin zenginli ini 
ortaya ç karmak istiyoruz. Bu y l 
çal malar m z  herkes görecek.”

Malatya’da
modern ar tma 

tesis

“Güne  enerjisi
ile ilgili bir çok 

projelerimiz var”
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Türk Sanayici ve adamlar  Vakf  
(TÜS AV) taraf ndan düzenlenen 
“Tecrübe Konu uyor” panellerinin 

sonuncusu Ankara Sanayi Odas  Zafer 
Ça layan Salonu’nda gerçekle tirildi. 

Eski Milli Savunma Bakanlar ndan 
Vecdi Gönül ve Eski Sanayi ve Ticaret 
Bakan  Ali Co kun’un konu mac  olarak 
kat ld klar  panele Ankara Sanayi Odas  
Ba kan  Nurettin Özdebir, OST M OSB 
Ba kan  Orhan Ayd n, Ba kan Yard mc -
s  S tk  Öztuna, Türkiye Genç adamla-
r  Derne i Ankara ubesi Ba kan  Bar  
Ayd n, Genç Giri im ve Yöneti im Birli i 
Ba kan  Nezih All o lu, Ankara Fener-
bahçeli adamlar  ve Yöneticiler Derne i 
Ba kan  Selçuk Karakaya, Genç Liderler 
Derne i Ba kan  Obahan Abao lu ve bir-
çok sivil toplum örgütü temsilcisi kat ld .

Panelde “Offset ve Milli Sanayinin Ge-

li tirilmesindeki Rolü” ba l kl  bir sunum 
yapan Eski Milli Savunma Bakanlar ndan 
Vecdi Gönül, ‘Offset’ kavram n  “Yurt 
d ndan yap lan kamu al m ve yat r m-
lar nda yerli sanayiye i  pay  verilmesi, 
ürün veya hizmet ihracat  sa lanmas , 
teknoloji kazan m  ve yat r m yap lmas  
uygulamalar yla, yap lan harcamalar n 
ulusal ekonomiye belli oranda geri dönü-
ünün sa lanmas ” olarak tan mlad . 
Özellikle savunma sanayi alan nda Off-

set (yerli katk ) uygulamalar n n çok do -
ru ekilde kullan ld n  ve bu uygulama-
lar sayesinde ülkemiz sanayisine birçok 
büyük  rma kazand r ld n , Savunma 
Sanayi Müste arl  taraf ndan yürütülen 
offset faaliyetlerinden KOB ’ler dahil ol-
mak üzere 100’ün üzerinde  rman n fay-
daland n  belirten Gönül, “Bunlara TU-
SA , TEI, Alp Havac l k, FNSS gibi TSK 

güçlendirme Vakf  irketleri ve Yonca 
Onuk, BMC gibi özel irketler örnek ola-
rak verilebilir” eklinde konu tu.

Bu uygulaman n sadece ana sanayiye 
de il yan sanayiye yani KOB ’lere de 
büyük faydalar sa lad n  söyleyen Gö-
nül, “Offset ayn  zamanda, küçük i let-
melere hayat sahas  temin etmekte ve onu 
geli tirmektedir. Yan sanayi ve KOB  
kullan m , dengeli bir sektörel büyüme 
ve savunma sanayinden sivil sanayiye 
teknoloji ak n n t kanmamas  için kritik 
önem ta maktad r” dedi.

Gönül, offset uygulamalar  sayesinde 
Türk savunma sanayinin kazan mlar n  
da u ekilde özetledi: 

“Türk savunma sanayi teknolojik ye-
teneklerini geli tirmi , küresel rekabet 
gücünü artt rm , uluslararas  tedarik zin-
cirine kat lm , döviz tasarrufu sa lam  

ve istihdam n  artt rm t r. 2010 y l  sek-
tör cirosu 2,7 Milyar Dolar’a, 2010 y l  
ihracat  850 Milyon Dolar’a ç km , haz r 
al m projelerinin oran  da %10’a dü mü -
tür.”

Toplant n n kapan nda bir te ekkür 
konu mas  yapan ASO Ba kan  Nurettin 
Özdebir de, bir ülkenin ba ms zl n n 
ancak üretim gücüyle belirlenebilece ini 
ve offset uygulamalar n n da ülkemizin 
üretim gücüne ne kadar destek oldu unun 
ortada oldu unu söyledi. Özdebir; “E er 
üretemiyorsan z her eyi parayla alamaz-
s n z. Biz bunu daha önce ya ad k. K br s 
harekât ndan sonra uçaklar m z  uçuracak 
lasti i, yedek parçay  bulamad k. Çok 
ükür o günden bu güne çok mesafe kat 

ettik. Daha yapacak çok i imiz var. Ye-
ter ki sanayicilerimize güvenilsin” diye 
konu tu.

Paneli yöneten eski Sanayi ve Ticaret 
Bakanlar ndan Ali Co kun ise sanayi-
nin geli iminde KOB ’lere de büyük 
pay dü tü ünü söyleyerek, bu anlamda-
ki çal malar  için OST M OSB Ba ka-
n  Orhan Ayd n’a te ekkür etti. Ayd n’a 
“KOB ’lerin babas  burada, ben onu öyle 
görüyorum” diyen Co kun, “Ana sanayii 
 rmalar  büyüyüp bir yerlere gelebiliyor-

larsa bunu alt yüklenicileri olan KOB ’le-
re borçludurlar. KOB ’ler de kendileri 
için bu kadar emek harcayan, onlar n ses-
lerini duyurmak için çabalayan OST M 
OSB Ba kan  Orhan Ayd n’a çok ey 
borçludurlar. Ben kendisini ‘KOB ’lerin 
Babas ’ olarak görüyorum ve Türk sana-
yisine katk lar ndan, emeklerinden dolay  
te ekkür ediyorum” dedi.

TÜS AV ‘tecrübe’yi konu turdu
  TÜS AV ‘ n düzenledi i “Tecrübe Konu uyor” panelinde iki deneyimli eski bakan konu tu. Eski Milli Savunma Bakan  Vecdi Gönül 

sanayide ‘offset’ uygulamas n n yararlar n  anlatt . Paneli yöneten Eski Ticaret ve Sanayi Bakan  Ali Co kun da, “Ana sanayi bir yerlere 

geliyorsa KOB ’ler sayesindedir. Ankara’da bunu en iyi Ostim ba ar yor. Ostim’e te ekkür ediyoruz” dedi.

Ostim’de KOB ’lere yönelik Yeni 
Türk Ticaret Kanunu (TTK) se-
minerleri devam ediyor.  OST M 

OSB’den sonra Organize Sanayi Bölgesi 
Sanayici, adamlar  ve Yöneticileri Der-
ne i (ORS AD) da üyelerine yönelik 6 
hafta sürecek Türk Ticaret Kanunu e i-
timine ba lad . ORS AD üyeleri yasaya 
ili kin sorular  hakk nda özel dan man-
l k  rmas na telefonla da ba vurabilecek-
ler.

DNT Mali Denetim ve Mü avirlik Hiz-
metleri taraf ndan verilmesine ba lanan 
seminerleri mali mü avirler, hukukçular, 
hesap uzmanlar  ve avukatlardan olu an 
e itim ekibi veriyor.  ORS AD Ba ka-
n  Özcan Ülgener, seminerlerin 6 hafta 
sürece ini, konu hakk nda sorusu olan 
ORS AD üyelerinin dan manl k  rmas  
uzmanlar ndan telefonla da bilgi alabile-
ceklerini söyledi. 

Ülgener, Temmuz ay nda yürürlü e 
girecek yeni Türk Ticaret Kanunu’nda 
her türlü statüdeki irketleri, aile ve ah s 
irketlerini ilgilendiren önemli ve yeni 

hususlar bulundu unu belirterek, “Bu 
kanun yürürlü e girinceye kadar imdi-
den pek çok alanda uyum çal mas  ya-
p lmas  gerekiyor. Aksi takdirde irketler 
çok a r para ve hapis cezalar  gibi müey-
yidelerle kar la labilir” dedi.

Ülgener, önümüzdeki Temmuz ay nda 
yürürlü e girecek yeni Türk Ticaret Ka-

nununa ili kin gerek uzmanlar n gerekse 
i  dünyas n n pek çok ele tiri getirdi ini, 
bu ele tirilerin bas nda ve kamuoyunda 
tart ld n  hat rlatarak, öyle dedi:

“Yeni Türk Ticaret Kanunu i  dünyas -
n n ve kamunun bekledi i önemli bir re-
formdur. Bunun yap lmas  gerekiyordu. 
Ancak kanun haz rlan rken ilgili tara  a-

ra; meslek kurulu lar na, uzmanlara ve 
sanayicilere yeterine dan lmad  anla-

l yor. Bunu kanunu haz rlayan ve yasa-
la t ranlar da kabul ediyor. Gözlemleri-
mize göre ele tiriler ve de i mesi istenen 

temel 11 madde var. nternet sitesi kurma 
ve irket bilgilerini buraya koyma zorun-
lulu u,  ortaklar n irketten borçlanmas -
na getirilen yasaklama, irket müdürleri 
ile ilgili düzenleme, i letme belgelerinde 
öngörülen de i iklikler, letme belgele-
rinin saklama yükümlülü üne ili kin dü-

zenleme, denetim kurullar  ve denetleme 
kurallar , birçok durumda hapis cezas  
getiren düzenlemeler gibi bizim de göz-
lemledi imiz ve giderilmesini istedi i-
miz hususlar bulunuyor.” 

ORS AD’dan “ALO TTK” hatt

Elektrikte özel üretim döne-
mi ba lad  steyen herkesin 
lisans almadan 500 kilovata 

kadar kendi elektri ini üretip ih-
tiyaç fazlas n  satmas na yönelik 
düzenlemeler Resmi Gazete’de ya-
y mlanarak yürürlü e girdi. Ener-
ji Piyasas  Düzenleme Kurumu 
(EPDK), herkesin lisans almadan 
500 kilovata kadar kendi elektri i-
ni üretip ihtiyaç fazlas n  satmas na 
yönelik düzenlemeleri tamamla-
d . Art k, tüketici kendi elektri ini 
üretmeye ba layacak, kendi elekt-
ri ini üreten tüketiciler ihtiyaç faz-
las n  ebeke üzerinden satabilecek. 
Tebli ’e göre mikro kojenerasyon 
veya kurulu gücü azami 500 kilo-
vat olan yenilenebilir enerji kay-
naklar na dayal  üretim tesislerinde 
üretim yapacak gerçek veya tüzel 
ki iler lisans alma ve irket kurma 
yükümlülü ünden muaf olacak. 

Elektrikte
özel üretim

dönemi ba lad  
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TOBB ETÜ-Sosyal Politika 
Çal malar  Merkezi (SPM) 
Ara t rma ve Geli tirme 

Koordinatörlü ü’nün “UMEM Bece-
ri’10 Projesine Kaydolanlar Neden So-
nuna Dek Kalm yorlar?” ba l kl  poli-
tika notu yay nland . TOBB ETÜ-SPM 
Ara t rma ve Geli tirme Koordinatörü 
dil Bilgiç Alpaslan ile Ara t rmac  

Damla Marangoz taraf ndan haz rlanan 
politika notu çerçevesinde, Uzman-
la m  Meslek Edindirme Merkezleri 
(UMEM) Beceri’10 kurslar na ön kay t 
yapt ran ancak sonras nda sistemden ç -
kan bin 86 ki i ile telefonda bir anket ya-
p ld . Yap lan ankette, i sizlerin meslek 
kurslar na bak  aç lar  ile ilgili önemli 
bilgiler toplad . Ankette, kursa devam 
edilen her gün için 15 TL harc rah al -
nan ve kurs sonunda istihdam garantisi 
bulunan UMEM Beceri’10 Projesine ön 
kay t yapt r p daha sonra herhangi bir 
kursa kay t olmayan her 10 ki iden bi-
rinin “vakti olmad ” gerekçesini sun-
mas  ilginç bir bulgu olarak ortaya ç kt . 

Politika notuna göre, Projenin e itim 
kapasitesi daha yüksek olmas na kar-

n, birçok ilde i verenlerin talep etti i 
elemanlar  yeti tirebilecek nitelikte çok 
say da kurs, kursiyer ba vurular n n ye-
tersiz kalmas  nedeniyle aç lamad . Bu 
çal ma ile projeye ilgi gösteren ancak 
e itim sürecini sonland rmayan i sizle-
rin, süreçten kopmalar n n en s k ya an-

d  a amalar, yap lan anketler yoluyla 
belirlendi ve i sizlerin sistemi terk etme 
nedenleri ara t r ld . 

“Kursa kay t olmaman n 
bir nedeni de vakitsizlik”

 
UMEM Beceri’10 Projesinde kapasite 

fazlal  ya an rken, i sizlerin kendileri 
aç s ndan her yönden avantajl  gözüken 
kurslara kat lmaya isteksiz olmalar n n 
sebebini tam olarak aç klayabilmek ol-
dukça zor. Yap lan çal man n sonuçla-
r na göre, sisteme ön kay t yapt r p daha 
sonra herhangi bir kursa kay t olmayan 
her on ki iden birinin vakti olmad  
gerekçesini sunmas  ilginç bir bulgu 
olarak ortaya ç kt . Bunlar n önemli bir 
k sm  -Kur kay tlar nda i siz olarak 
gözüktükleri halde, bu ki ilerin kay ts z 
çal anlar oldu u dü ünülüyor. Öte yan-
dan, bir kursa ba lad ktan sonra kursu 
b rakanlar n neden sorusuna cevap ola-
rak “vaktim yok” gerekçesini kullanma-
d klar  görüldü. Bu da, bir kez kurslara 
ba layanlar n, projenin önemini kavra-
d n  gösteriyor. 

Kursa bir kez ba layan n 
beklentisi kar lan yor

Yüksek e itime sahip i sizlerin kurs-
lara kay t yapt rmamalar n n, beklenti-
lerinin daha yüksek olmas na ba l  ola-

bilece i ortaya ç kt . Kursa ba lad ktan 
sonraki devam durumunun e itime pa-
ralel olarak artmas  ise, e itimli ki ilerin 
f rsatlar  de erlendirme konusunda daha 
ba ar l  oldu unu gösterdi. Ara t rma-
ya göre, bilimsel yöntemlerle ki ilerin 
mesleki yönelimleri belirlenir ve bu yö-
nelimlere göre kurslara yönlendirilirse 
kurslar n kendilerine uygun olmad  
gerekçesiyle kurslardan ayr lma oranla-
r n n azalaca  belirtildi. 

Kad nlar, ula m ve saat 
gerekçesiyle yar da b rak yor

 
Çal mada, kursu yar da b rakan ka-

d nlar n kursu b rakmalar nda ula m 
veya kurslar n geç saatte olmas n n 
önemli birer etken oldu u kaydedilerek, 
“Kurslar n saatleri ve verildi i mekânlar 
hakk nda kursiyerlere en ba ta daha 
geni  bilgi verilmesinin, kursu yar da 
b rakmay  azaltaca  öngörülmektedir” 
görü ü dile getirildi. 

TOBB ETÜ-SPM Ara t rma ve Geli -
tirme Koordinatörü B LG Ç-ALPAS-
LAN ile Ara t rmac  MARANGOZ ta-
raf ndan haz rlanan “UMEM Beceri’10 
Projesine Kaydolanlar Neden Sonuna 
Dek Kalm yorlar?” ba l kl  politika no-
tunu bültenimizle birlikte ilgilerinize su-
nuyor, iyi çal malar diliyoruz.

TOBB ETÜ: sizler çok me gul
 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin yay nlad  politika notuna göre i sizlerin 

mesleki beceri kursuna ba lamamalar n n bir nedeni de “vakitlerinin olmamas .”

ANKARA Valili i, Büyük-
ehir Belediyesi ve Ankara 

Ticaret Odas ’n n ortak-
la a yürütece i “Shopping Fest” 8 
Haziran’da Ba kent’te kap lar n  
açacak.  

Ticaretin yan s ra kente çok sa-
y da turist çekmesi beklenen or-
ganizasyon hergün kentin çe itli 
noktalar nda düzenlenecek olan 
programlarla devam edecek. 8-29 
Haziran günlerinde Ankara’n n ilk 
kez ev sahipli ini üstlenece i fes-
tivalin tüm dünyada yank  uyan-
d rmas  bekleniyor. Ayn  tarihlerde 
stanbul’da da düzenlenecek olan 

Al veri  Festivali’nin iki kent ara-
s nda köprü görevi üstlenece i de 
di er beklentiler aras nda.

Sokak enlikleri, konserler, çeki-
li ler, kültür sanat performanslar , 
gösteriler, çocuklara özel etkinlik-
ler, partiler, yar malar, moda gös-
terileri ve de  leler Ankara’y  kar-
naval ehri haline getirecek. Ayr ca 
Shopping Fest, sürpriz isimlerin 
yer alaca  çok büyük bir konserle 
aç lacak. Yüzlerce yerli ve yabanc  
markan n Ankara’da ba tanba a bir 
al veri  rüzgâr  estirece i festival 
kapsam nda yap lan al veri lerde 
gerçekle tirilecek çekili lerle, yüz-
lerce al veri çi büyük sürpriz hedi-
yelerin de sahibi olacak.

Bakanlar
sanayiciyi 

dinledi

Dünya ticaretinin 35 – 40 % ‘   
ABD’de dönmektedir. Bu kadar 
büyük bir pazarda, ülke olarak 

maalesef yeteri pay  alamamaktay z. 
Bu yaz n n amac , söz konusu pazara 
girilmesi konusunda  rmalar m za yol 
göstermektir.

I) Genel De erlendirme

ABD pazar  dünyan n en büyük eko-
nomisine sahiptir.2011 itibariyle milli 
geliri 

$ 15 Trilyon. Toplam ithalat   $ 2.2 
Trilyon civar ndad r.

 Pazarda önemli yere sahip olan ül-
kelerin ürünlerinin ihraç  yatlar yla 
ülkemiz  yatlar  kar la t r ld nda 
aram zda çok büyük  yat fark  olmayan 
ürünler de dahi yeterince mal satamad -

m z görülmektedir.
Örne in; Türkiye`nin y ll k çorap ihra-

cat n n neredeyse 3 kati büyüklü ünde 
ABD çorap ithal etmektedir. Ne yaz k 
ki ülkemiz bundan yeterli pay  alama-
maktad r.

Bunun nedenin salt  yatlar n dü üklü-
ü de ildir. Oyleyse bu pazarda basarîli 

olmak için neler yapmak gerekmekte-
dir?

II) ABD s Dünyas nda 
Ba ar l  olman n Ba l ca Yollar

Özelli i gere i dünyan n en büyük 
ekonomisine sahip olmas  ayni zaman-
da rekabetin de çok yo un bir ekilde 
ya anmas na neden olmaktad r. Burasi 
rekabetin çok yo un oldu u bir pazar-
d r. Dunyanin her ülkesinden buraya 
mal satmak isteyen pek çok üretici var-
d r.

A)Pazar n Tüketim Al kanl klar :

Amerikal  tüketicinin e ilimleri ve 
al kanl klar  Avrupa basta olmak üzere 
pek çok yerdeki mü teri gruplar ndan 
çok farkl d r.

ABD`deki tüketicilerin büyük bir 
bolumu markadan çok kalite ve  yata 
önem vermektedirler. Bu durum ülke-
miz aç s ndan avantajlar  da beraberin-
de getirmektedir.

 Amerikan tüketicisi, yasal haklarini 
cok iyi bilmektedir.

Türk  rmalar , ürünlerinin Amerika’da 
ba ar l  olmas n  istiyorsa, ürünlerini 
Amerikan tüketicisine hitap edecek ni-
telikte farkl la t rmal  ve design etme-
lidir.

B)Hangi Kanaldan Bu 
Pazara Girilmelidir:

Ülkemizin bu büyük pazardan yete-
rince pay almamas  için hiçbir sebep 
yoktur.. Yeter ki, do ru zamanda, do ru 
yerde do ru  stratejiler üretilsin ve uy-
gulamaya konulsun.

ABD tek bir pazar olarak dikkate 
al nmamal d r, her eyalet ayr  bir pazar 
olarak de erlendirilecek niteliktedir. 

Pazar  bölerek ayr  stratejiler izlenme-
lidir.Nitekim Türkiye`den yap lan çal -
malarda 6 eyalete ihracat yap lmas  için 
üreticilere yol gösterilmektedir.Bun-
lar Kaliforniya, Illinois, Georgia, New 
York, Florida ve Teksas. Söz konusu 
eyaletler Türkiye’nin rahatl kla ihracat 
yapabilece i pazarlard r..

ABD’de  ilen bulunarak kendi pa-
zarlama irketinizi ve da t m a n z  
olu turun. Bu size hem pazarda kal c  
olman z  sa layacak hem de arac lar ka-
nal yla ihracat yapmaktan kaynaklanan 
 yat tutturulamama sorununu asgariye 

indirecektir. Bunu yaparken de k sa va-
deli dü ünülmemeli uzun vadeli planlar 
yap lmal  ve hedef mü teri kitlesinin ol-
du u sektörler iyi tan mlanmal d r.

C) ABD`deki Fuarlar

Fuarlar çok önemlidir. Fuarlar; yeni 
sipari  alman z , rakipleri tan man z , 
trendleri görmenizi, yeni temaslar kur-
man z , mevcut mü terilerle ili kileri 
geli tirmenizi sa lar. Gazetelerde, ma-
gazin dergilerinde k saca bas nda yer 
alma imkân  yarat r ve  rman z n sek-
törde tan n rl n n artmas na yard mc  
olur.

Fuarlar,  sizin oldu u kadar ayni za-

manda, Amerikal   rmalar n da rakiple-
rini tan d klar , ba lant  olu turduklar , 
yeni ürünlerini tan tt klar  önemli araç-
lard r.

Çok say daki fuar aras ndan hangisine 
kat lmak gerekti ine karar verilmelidir. 

Fuarlara her y l kat lmak önemlidir. 
Hangi fuara kat laca n z ;  geçmi  y l-
lardaki kat l mc  pro  linin size uyup 
uymad na, fuar n hangi düzeyde dü-
zenlendi i (yerel, ulusal, uluslararas ) 
mü terilerinizin ve rakiplerinizin hangi 
fuarlara kat ld  gibi hususlar  dikka-
te alarak belirlemelisiniz. Herhangi bir 
fuara kat lmadan önce ziyaretçi olarak 
mutlaka önceden görmek çok yararl  
olacakt r.  ABD’li al c lar karar verme-
den önce sizi bir kaç fuarda takip eder, 
hatta her fuarda yerinizin ayn  olmas  
bile çok önemli bir unsurdur. 

Tanju Eski kimdir?

*Tanju Eski, 2000 y l na kadar özel bir 
bankada Kurumsal Pazarlamadan sorum-
lu Üst Düzey Yönetici olarak çal t . D  

lemler operasyonlar  da kendisine ba l  
olan Tanju Eski, D  lemler pazarlama 
alan na getirdi i yeniliklerle çok k sa sü-
rede bankan n d  i lemler hacminin 3 ka-
t na ç kar lmas nda etkin rol oynad .

2000 y l ndan itibaren New York’ta 
ABD pazar nda bulundu. Perakende,  -
nans ve uluslar aras  pazarlama alanlar n-
da önemli deneyimler kazand .

Firmalara uluslara aras  pazarlama, mü-
zakere teknikleri, uluslara aras  risklerden 
korunma konular nda e itim ve dan man-
l k hizmetleri vermektedir.

Tanju ESK *

tanjueskinyc@
gm

ail.com

ABD  Dünyas nda: 
Ba ar l  Olman n
Alt n Anahtarlar  (I)
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Savunma Sanayi Müste arl  
(SSM) ile Savunma Sanayi-
cileri Derne i’nin (SASAD) 

birlikte düzenledikleri 2. Tedarik Lo-
jisti i Kurultay nda savunma sektö-
rünün tüm aktörleri yer ald .

lk gün oturumlar  SS Müste ar  
Murat Bayar’ n konu mas  ile ba -
lad . Konferans  Ostim Yönetim Ku-
rulu Ba kan  Orhan Ayd n ve OSSA 
Yönetim Kurulu Ba kan  Mithat Er-
tu  da izledi.

Konferansta OSSA Yönetim Kuru-
lu Ba kan  Yard mc s  Ali Han da, 
“Yerli Sanayiye Dayal  Lojistik Uy-
gulamalar nda KOB  ve Yan Sanayi-
nin Yeri” ba l kl  bir sunum yapt .

Han sunumunda, savunma ve ha-
vac l kla ilgili birçok projenin, tasa-
r m ve üretim süreçlerinde yer alan 

OSSA üyesi yan sanayi  rmalar n n 
yapmakta oldu u ba ar l  çal mala-
r n , parças  olduklar  ürün ve pro-
jelerin  hurdaya ç kar lana kadarki 
“Ömür devri Süreci”nde de görev ve 
sorumluluk almas  yönünde talepte 
bulundu.

Han, “Ürünlerin teslimat sonra-
s  “ömür devri” süresince maliyet 
etkin bir ekilde lojistik deste inin 
yap labilmesi için yan sanayi kulla-
n m  kaç n lmazd r. Bu nedenle ana 
yüklenici  rmalar kuracaklar  en-
tegre lojistik destek sistemlerini yan 
sanayiye indirgemek için üretim sü-
reçlerinde oldu u gibi yan sanayisini 
geli tirmesi gerekmektedir” ifadesini 
kulland .

Gstim Savunma Ve Havac l k 
Kümelenmesi (OSSA) OS-
T M Yönetim Kurulu Ba -

kan  Orhan Ayd n’ n da kat ld  bir 
heyetle Ankara Elmada  ilçesindeki 
Roketsan’  ziyaret etti. Türk Silahl  
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf n n 
bir kurulu u olan Roketsan A. . yöne-
ticileri taraf ndan kar lanan OST M 
heyeti, Elmada  yerle kesinde düzen-
lenen tan ma toplant s n n ard ndan 
tesisleri gezdi.

Roketsan yöneticileri, kurulu un 
savunma sanayine yönelik tedarik fa-
aliyetleri hakk nda genel bilgiler ve-
rirken, alt yüklenici stratejisi, alt yük-
lenici olma süreci, sektörel faaliyet 
alanlar  ile yüklenicilerden beklenti-
lerini ifade eden sunum ve konu ma-
lar yapt lar. Bir y lda yakla k 8.000 
sipari  ile 22.000 kalem malzeme 
al nd n , son senelerde yo un olarak 
çal lan  rmalar n yakla k 200’ünün 
yurtd , 400’ünün ise yurt içi olmak 
üzere toplam 600 adet oldu u belir-
tilirken, bu  rmalardan imalatç /alt 
yüklenici olan  rmalar n say s n n ise 
yurt içinde 250, yurt d  yüklenici sa-
y s n n da 50 adet oldu u vurguland .

“Roketsan imalatç   rmalarla, Ro-
ketsan d nda bir Roketsan daha 
olu turmu tur” ifadesi kullan lan bil-
gilendirme toplant s nda, 2004-2011 
tarihleri aras nda yurtiçi  rmalara ve-
rilen sipari  tutar n n yakla k 10 kat 
art  belirtildi. Roketsan’da, 2004 
y l nda alt yüklenicilere verilen i in 
%9’u yurtiçi alt yüklenicilere, %91’i 
yurtd  yüklenicilere verirlerken, 
2011 y l nda ise %57.5’inin yurtiçi 
yüklenicilere verildi i kaydedildi.

Savunma sanayinin ihtiyaçlar  do -
rulusunda etkin ve yayg n olarak alt 
yüklenicilerle çal man n hede  endi-

i belirten Roketsan A.  sunumunda, 
“Önümüzdeki dönemde alt yüklenici-
lerimizle ili kilerimiz daha da önem 

kazanacak ve i  potansiyeli artacakt r. 
Roketsan, son y llarda kritik teknolo-
jilerin d nda kalan tüm i  paketlerini 
alt yüklenicilerine aktar yor. Ayr ca 
alt yüklenicilere her türlü teknik des-
tek verilmeye çal l yor. Yaln z üre-
timde de il, sistem tasar mlar nda da 
alt yüklenicilerle çal lmas na büyük 
önem veriyoruz” denildi. 

“Savunma sanayi sab r, disiplin, 
kalite ve gönüllülük ister”

Savunma sanayinin, alt yüklenici ol-
mak için oldukça disiplin gerektiren 
ve uzun dönemli ele al nmas  gereken 
bir sektör oldu u vurgulanarak, hata 
oran  çok dü ük; hatta s f r hata, yük-
sek kalite, yüksek teknolojik kabiliyet 

gerektiren ürünler talep edildi i belir-
tilerek öyle denildi: 

“Bu sektör kali  ye i  gücü ve ilave 
yat r m gerektirmektedir. Ancak her 
eyden önce bu sektörde alt yükleni-

ci olmak için istekli, gönüllü, sab rl  
olunmas  gerekiyor. Bu do rultuda 
alt yüklenicilerden beklentilerimiz; 
tasar m, ürün geli tirme ve üretim ma-
liyetlerimizi azaltma çabalar m zda 
bizimle ortak hareket etmeleri, geli en 
teknolojiye paralel olarak üretimleri-
ni yüksek teknolojiye sahip geli mi  
makine park  ile gerçekle tirmeleri, 
kalite yönetim sistemini kurmalar n  
ve geli tirmelerini, kalite kontrole yö-
nelik olarak hassas ölçüm cihazlar n  
güçlendirmeleri ve kali  ye i  gücüne 

sahip olmalar n  istiyoruz. Savunma 
sanayinde projeler uzun soluklu olup, 
seri imalat a amas na gelinmesi za-
man almaktad r. Bu nedenle  rmalar 
dayan kl , sab rl  ve sadece savunma 
sanayine de il, sivil sektöre de i  ya-
pabilir olmal d r. Sonuç olarak, alt 
yüklenici  rmalar m z  Roketsan’ n 
birer uzant s  haline getirmeyi hedef-
liyoruz. Bu hedefe ula man n ancak 
ekip olmakla sa lanaca n n bilinci 
içindeyiz. Savunma sanayindeki ba-
ar m z n alt yüklenicilerimizin ba-
ar s  olaca na, onlar n ba ar lar n n 

ise bizlerin ba ar s  olaca na, ekip 
olarak birlikte sa layaca m z ba a-
r n n ise ülkemizin ba ar s  olaca na 
inan yoruz.”

Ba ar n n anahtar  yerli tedarikçi
  Savunma sanayi kurulu u Roketsan, son 7 y lda yerli alt yüklenicilere verdi i i  hacmini yakla k on kat 

art rd . Roketsan yöneticileri, OST M Savunma Sanayi Kümesi (OSSA) heyetine yönelik yapt klar  aç klamada,“Ekip 
olarak birlikte sa layaca m z ba ar n n ülkemizin ba ar s  olaca na inan yoruz“ denildi. 

KOB ’ler“Savunma Tedarik Lojisti i”ne kat ld
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OST M ve yak n çevresinde sa -
l k alan nda üretim yapan 54 
i letmenin üye oldu u Medikal 

Sanayi Kümelenmesi’nin haz rlad  
proje ile Ankara’da üretilmekte olan 
sa l k teknolojisi ürünlerinin, kulla-
n c  odakl  endüstriyel tasar m yön-
temlerinin kullan lmas  ile katma de-

erlerinin yükseltilmesi amaçlan yor. 
Ayr ca bu katma de erin artt r lmas  
ile sektördeki yerli üretimin toplam 
kalitesinin yükseltilmesi, OST M 
Medikal Sanayi Kümelenmesi üyesi 
üreticilerin ulusal ve uluslararas  pa-
zardan ald klar  pay n artt r lmas  he-
de  eniyor.

Projenin aç l  toplant s na OST M 
OSB Ba kan  Orhan Ayd n, Bölge 
Müdürü Adem Ar c , Ankara Kalk n-
ma Ajans  Genel Sekreteri Doç. Dr. 
As m Balc , KOSGEB OST M Müdü-
rü Mehmet Tezyeti , DTM KOB  ve 
Kümelenme Destekleri Daire Ba kan  
Emrah Sazak, Endüstriyel Tasar mc -
lar Meslek Kurulu u Derne i Yönetim 
Kurulu Ba kan  Berna Dalaman, Gazi 
Üniversitesi Sanat ve Tasar m Ara -
t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Serkan Güne ,  Türkiye 
Sa l k Endüstrisi verenleri Sendika-
s  (SE S), Ankara Üniversitesi, At l m 
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ba -

kent Üniversitesi, Bilge Üniversitesi, 
TOBB ETÜ Üniversitesi, ODTÜ,  Ha-
cettepe Üniversitesi, Fatih Üniversite-
si ve GATA’ dan yetkililer kat ld . 

Toplant n n aç l  konu mas n  yapan 
OST M OSB Ba kan  Orhan Ayd n, 
yerli sanayicinin imdiye kadar süre-
gelmi  olan üretim tarz  ile uluslarara-
s  rekabeti sonuna kadar sürdüremeye-
ce ini vurgulayarak sözlerine ba lad . 

imdiki üretim tarz n n yurt d ndan 
ürün al n p kopya edilmesi üzerine ku-
ruldu unu, ya da yap lan ürünlerin çok 
fazla estetik ve tasar msal kayg lar ta-

mad n  söyleyen Ayd n, bu üretim 
tarz yla sürdürülebilir bir rekabet için-
de olmalar n n da mümkün olmad n  
belirtti. Ayd n öyle devam etti: “Biz, 
kümelenme sistemi içinde bulunan  r-
malar m z n sorunlar na ortak çözüm-
ler üretmeye çal yoruz. Bu anlamda 
 rmalar m z üzerinde gerçekle tirmi  

oldu umuz derinlemesine analiz pro-
jesi sonucunda, hemen hemen tüm 
 rmalar m zda kar m za ç kan eksik-

liklerden en önemlisi tasar m sorunuy-
du. Biz de bu projeyi bu çal mam za 
dayand rarak ortaya ç kard k.  Endüst-
riyel Tasar mc lar Meslek Kurulu u 
Derne i, Gazi Üniversitesi ve Ankara 
Kalk nma Ajans  ile bir araya gelerek 
olu turdu umuz bu proje kapsam n-

da  rmalar m z n ürünlerini bu gözle 
elden geçirece iz,  rmalar m z n ta-
sar m kabiliyetlerini ve ürünlerinin 
niteliklerini artt rmaya çal aca z. 
Biz OST M’i bir fabrika gibi kullana-
bilecek, bütün OST M’deki tak mlar , 
tezgâhlar , insan kaynaklar n , malze-
meleri bu fabrikan n kayna  olarak 
görecek, bunlar  plânlayacak, tasarla-
yacak ve bu fabrikalarda üretecek bir 
merkez olu turmak istiyoruz. Bunu 
yapabilirsek e er OST M üretim kabi-
liyetini ve niteli ini iki kat na ç kara-
biliriz.” 

Ankara Kalk nma Ajans  Genel Sek-
reteri Doç. Dr. As m Balc  da, proje-
nin hem sa l k teknolojileri alan nda 
yenilikçilik hem de kümelenme kavra-
m  gibi gerçekten çok önemli ba l klar 
içerdi ini, bu yüzden projeye destek 
veriyor olmaktan dolay  son derece 
mutlu olduklar n  belirtti. Yüksek tek-

nolojili ve katma de eri yüksek ürün-
leri üretebilmemiz için endüstriyel 
tasar ma çok önem verilmesi gerek-
ti ini söyleyen Balc , OST M’in çok 
önemli bir ba l  yakalam  durumda 
oldu unu söyledi.  “Projeden elde edi-
lecek sonuçlar da sadece OST M için 
de il Ankara ve Türkiye için önemli 
katma de erler ortaya ç karacakt r” 
diyen Balc , aksi takdirde sa l k tek-
nolojilerinin cari aç m z n önemli 
kalemlerinden bir tanesi olarak kala-
ca n  belirtti. Balc ; “6 adet t p fa-
kültemiz, 5.500 civar nda ö rencimiz, 
teknokentlerimiz, OSB’lerimiz, üni-
versitelerimiz ve kamu gücü buraday-
ken Ankara olarak bu hedefe ula mak 
konusunda en önemli görevin bizlere 
dü tü ünün fark nday z” dedi.

Gelece in tasar mlar  OST M’den ç kacak
  OST M Medikal Sanayi Kümelenmesi taraf ndan haz rlanan ve 

2011 y l  yenilikçi uygulamalar mali destek program  kapsam nda 
Ankara Kalk nma Ajans  taraf ndan destekleyen “Sa l k Teknolojileri 
Endüstriyel Tasar m Koordinasyon Merkezi” projesi hayata geçiyor. 
Projenin ba lang c  OST M ODTÜ Teknokent binas nda payda lar n 

kat l m yla düzenlenen aç l  toplant s  ile gerçekle tirildi.

‘T bbi Cihaz Sektöründe Rekabetin 
Korunmas  ve Rekabet Hukuku’ 
konulu seminere TO ev sahipli i 

yapt . Seminere TO Yönetim Kurulu 
Üyesi Muhammet Yenel, Rekabet Ku-
rumu Mesleki Koordinatörü Cengiz 
Soysal, Rekabet Kurumu Ba uzman  
Ali Ar öz, Rekabet Kurumu Mesleki 
Koordinatörü Hakan Suat Ölmez ve 
 rma temsilcileri kat ld . Toplant da 

konu an Muhammet 
Yenel, “Çok dinamik 
bir i  dünyam z var. 
T bbi cihaz sektörü de 
çok önemli, çok fazla 
payda  olan bir sektör. 
Yerli üretim artmas na 
ra men bu sektörde 
hâlâ d a ba ml y z” 
dedi. Yurt d ndan 
teknoloji transferinin 
art oldu una da de-
inen Yenel, “Katma 

de eri yüksek ürünler 
üretilmeli. T bbi cihaz 
sektöründe ithalat n 
ihracat  kar lama ora-
n  yüzde 10-15. Cari 

aç  kapatman n tek yolu yerli üretim-
den geçer. Katma de er maalesef yurt 
d nda kal yor” eklinde konu tu.

Rekabet olmazsa

Rekabet Kurumu Mesleki Koordi-
natörü Cengiz Soysal da, “Rekabet 
ekonomik bir modeldir. Rekabetten 

kaç l rsa tekel olu ur” dedi. Kartel 
olu turman n rekabet hukukuna kar-

 bir ihlal oldu unu söyleyen Soysal, 
öyle konu tu: “Baz   rmalar rekabeti 

bozacak ekilde kartel olu turuyor. Bu 
kanunun 4. maddesine ayk r l k içeri-
yor. Bu maddeyi ihlal etmek için, ya-
z l  bir anla ma yapmak gerekmiyor. 
Bazen sözlü anla malar ve hatta sözsüz 
uyumlu eylemler bile kanuna ayk r  
davranma say labilir.”

T bbi cihaz ihaleleri

Rekabet Kurumu Mesleki Koordina-
törü Hakan Suat Ölmez ise, sektörün 
insan sa l yla do rudan ilgili oldu u-
na dikkat çekti. Sektör baz nda kanuna 
ayk r l klar  ve ikâyetleri örneklerle 
aç klayan Ölmez, “Bir eylemin rekabet 
hukukuna ayk r  olarak kabul edilme-
si için kanunun 4. 6. ve 7. maddeleri-
ni ihlal etmesi gerekiyor. Örne in 6. 
madde bir  rman n pazarda olan hâkim 
durumunu kötüye kullanmas n  içeri-
yor. Bilinen bir marka ile ilgili böyle 

bir ikâyet geldi. Firman n cihazlara 

koydu u ifre nedeniyle cihazlar n ta-

mir edilemedi i ileri sürüldü. Biz de 

inceledik. Fakat kanuna ayk r l k tes-

pit edemedik. Çünkü ifre koymazsa 

bu cihaz  TV tamircisi bile tamir ede-

bilir. Bu da çok tehlikeli. Sa l ktan 

bahsediyorsak ehil ellerin bu cihazlar  

onarmalar  gerekir. Sonuçta t bbi cihaz 

üreticilerinin hastanelerce belirlenen 

 rmalara onar m e itimi vermesi ka-

rar n  ald k ve bunu üretici  rmalar da 

kabul etti” eklinde konu tu.

T bbi cihaz ihalelerine de de inen 

Ölmez, “Baz  üretici  rmalar ürün ver-

dikleri bayilere ihale  yat  da belirli-

yor. Bayiler, üretici  rmalar n belirle-

di i  yat d nda ihaleye kat lam yor. 

Bu durum rekabet hukukuna ayk r . 

E er üretici  rma bayinin ihaleyi kay-

bedece inden korkuyorsa acentelik 

sistemi kursun, kendisi ihaleye girmi  

gibi olsun” dedi.

“T bbi cihazda yerli üretim art”
   stanbul Ticaret Odas  ( TO) Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Yenel, “T bbi cihaz sektöründe 

katma de er yurt d nda kal yor” dedi.
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BA LAMA FUARIN ADI   YER DÜZENLEY C

23-26 ubat
Gapfood 8.G da, G da Teknolojileri ve Ambalaj 
Fuar

OFM Ortado u Fuar Merkezi-
Gaziantep

Akort Tan t m  Organizasyon ve 
Fuarc l k Ltd. ti. 

29. ubat-
3 mart

4.Yap  ve Otel Fuar  Bodrum Bodrum Belediyesi  Fuar ve Sergi 
Alan -Mu la

Tunajans Reklam ve Uluslararas  
Fuar Hiz. Ltd. ti. 

01-4 Mart
MOYAF 2012   5.Mobilya Yan Sanayi ve Ah ap 
Makineleri Fuar - negöl

negöl Belediyesi Fuar Merkezi-
Bursa 

for Fuarc l k Ltd. ti

01-4 Mart  3.G da, Tar m ve Hayvanc l k Fuar Milas Tari  Fuar Alan -Mu la Expolink Fuarc l k Org. Tan. Ltd. ti 

01-4 Mart
FOTEG stanbul 2012  G da leme Teknolojileri 
Uluslararas  htisas Fuar  

stanbul Fuar Merkezi      Ye ilköy-
stanbul

HKF Fuarc l k A. . 

01-4 Mart
Mersin Agrodays - Mersin 7.Uluslararas  Tar m 
Fuar  

Yeni ehir Belediyesi Fuar Alan -
Mersin

Forza Fuarc l k ve Organizasyon 
Hizmetleri A. . 

01-4 Mart Belediye Ekipmanlar  Fuar Uluslararas  zmir Fuar Alan - zmir
ZFA  zmir Fuarc l k Hizmet. Kültür 
ve Sanat leri. Tic.A.  

01-4Mart
stanbul Kap  2012  4.Kap , Kepenk, Kilit, Panel, 

Pano, Bölme Sistem ve Aksesuarlar  Fuar
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi-
stanbul

Tüyap Tüm Fuarc l k Yap m  A. .

8-12 Mart
Avrasya Demiryolu, Hafif Rayl  Sistemler, 
Altyap  ve Lojistik Fuar

stanbul Fuar Merkezi      Ye ilköy-
stanbul

Türkel Fuarc l k A. .

08-12Mart Adana 6.AmbalajFuar  2012     Tüyap Adana Uluslararas   Fuar ve 
Kongre Merkezi-Adana

Tüyap Adana Fuarc l k A. . 

08-11 Mart Uluslararas  LIGHTTECH 2012 Fuar stanbul Fuar Merkezi      Ye ilköy-
stanbul

Senexpo Uluslararas  Fuarc l k A. .

14-17 Mart stanbul Güvenlik Teknolojileri 2012 stanbul Fuar Merkezi      Ye ilköy-
stanbul

1.CNR Ekspo Fuarc l k  A. .           
2.Sine Fuarc l k A. .

14-17 Mart
Subconist 2012 10.Uluslararas  Yan Sanayi 
Ürünleri Fuar

stanbul Fuar Merkezi      Ye ilköy-
stanbul

S NE Fuarc l k A. .

14-17 Mart
EF Endüstri 2012   5.Makine ve Otomasyon 
Fuar

stanbul Fuar Merkezi      Ye ilköy-
stanbul

S NE Fuarc l k A. .

15-18 Mart Yap da Yeni Ürünler Fuar stanbul Fuar Merkezi      Ye ilköy-
stanbul

Grup Medya Fuarc l k Ltd. ti. 

21-24Mart
Marble 18.Uluslararas  Do al Ta  ve Teknolo-
jileri Fuar

Uluslararas  zmir Fuar Alan - zmir
ZFA  zmir Fuarc l k Hizmet. Kültür 
ve Sanat leri. Tic.A.  

22-25 Mart 25.Uluslararas  Yap  Fuar   Ankara  2012 ANFA Alt npark Fuar Merkezi-
Ankara

Yem Fuarc l k A. . 

22-25 6.Yap decoor Ankara 2012 ATO Kongre ve Sergi Saray -
Ankara

CYF Fuarc l k Ltd. ti.

28-30 Mart Anfa  Cityexpo 2012 3. ehircilik ve Teknolojileri Antalya Fuar Merkezi-Antalya
Anfa  Antalya Fuarc l k letme ve 
Yat r m A. .

28-31 Mart Citytech 6.Uluslararas  Belediye ve Çevre 2012 Fuar  ANFA Alt npark Fuar Merkezi-
Ankara

nfo Uluslararas  Fuar Tan. Org. A. . 

2012 ubat-Mart-Nisan Fuar Takvimi








