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aĀbakan ErdoØan’àn Yeni TeĀvik Sistemine iliĀkin sunuma
göre, Yeni TeĀvik Sistemi’nin
hedeņeri, 6 baĀlàk altànda toplandà.
Bunlar, cari açàØàn azaltàlmasà amacàyla
ithalat baØàmlàlàØà yüksek olan ara malà
ve ürünlerin üretiminin arttàràlmasà, en
az geliĀmiĀ bölgelere saØlanan yatàràm
desteklerinin arttàràlmasà, bölgesel geliĀmiĀlik farklàlàklarànàn giderilmesi,
destek unsurlarànàn etkinliØinin arttàràlmasà, kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi ve teknolojik dönüĀümü
saØlayacak yüksek ve orta yüksek teknoloji içeren yatàràmlaràn desteklenmesi olarak sàralandà.
Dört ana ayaØà olan sistem; genel
teĀvik uygulamalarà, bölgesel teĀvik
uygulamalarà, büyük ölçekli yatàràmlaràn teĀviki ve stratejik yatàràmlaràn
teĀvikinden oluĀacak. Genel teĀvik
uygulamalarànda KDV istisnasà ve
Gümrük Vergisi muaŅyeti yer alàrken,
bölgesel teĀvik uygulamalarànda bunlara ek olarak vergi indirimi, sigorta
primi iĀveren hissesi desteØi, yatàràm
yeri tahsisi ve faiz desteØi olacak. Büyük ölçekli yatàràmlaràn teĀvikinde ise
KDV istisnasà, Gümrük Vergisi muaŅyeti, vergi indirimi, sigorta primi
iĀveren hissesi desteØi ve yatàràm yeri
tahsisi destekleri uygulanacak.
TeĀvik uygulamasànda en kapsamlà
destek ise stratejik yatàràmlara verilecek. Stratejik yatàràmlar, KDV istisnasà, Gümrük Vergisi muaŅyeti, vergi
indirimi, sigorta primi iĀveren hissesi
desteØi ve yatàràm yeri tahsisi desteklerinin yanà sàra, faiz desteØi ve KDV
iadesi gibi teĀviklerden de yararlanacak.
Yeni TeĀvik Sistemi ile bazà yatàràm
konularàna, 5. bölgede olmasalar dahi
bu bölgeye saØlanan desteklerden yararlanma olanaØà sunuldu. Bu yatàràm
konularà Āöyle belirlendi: “Otomotiv,
uzay veya savunma sanayine yönelik
test merkezleri, rüzgâr tüneli, tasaràm
gibi yatàràmlar, belirli büyüklükte ve
özellikte belirli ilaç ve savunma sanayi yatàràmlarà, özel sektör tarafàndan
gerçekleĀtirilecek ilk, orta ve lise eØi-

tim yatàràmlarà, denizyolu ve demiryolu
ile yük ve yolcu taĀàmacàlàØàna yönelik
yatàràmlar, madencilik yatàràmlarà, Bakanlar Kurulu Kararà ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĀim Bölgelerinde yapàlacak turizm yatàràmlarà.”
Yeni sisteme göre, OSB’lerde yapàlacak yatàràmlar, aynà sektörde faaliyet
gösteren Ņrmalaràn birlikte gerçekleĀtireceØi ve faaliyet gösterilen yatàràm
konusuna dikey veya yatay entegrasyon
saØlayacak yatàràmlar ve TÜBßTAK ta-

rafàndan desteklenen Ar-Ge projeleri
neticesinde geliĀtirilen ürünün üretimine yönelik yatàràmlar, yatàràmàn bulunduØu bölgenin bir alt bölgesine saØlanan destek unsurlarà ile desteklenecek.
Yeni TeĀvik Sistemi’nin 1. Bölgesinde Ankara, Antalya, Bursa, EskiĀehir,
ßstanbul, ßzmir, Kocaeli ve MuØla yer
aldà. Balàkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa,
Mersin, Samsun, Trabzon, UĀak ve
Zonguldak 3. Bölgeyi oluĀturdu. 4.
Bölgede Afyonkarahisar, Amasya,
Artvin, Bartàn, Çorum, Düzce, ElazàØ,
Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kàràkkale, KàrĀehir, Kütahya, Malatya, NevĀehir, Rize ve Sivas yer aldà. 5. Bölgeyi
Adàyaman, Aksaray, Bayburt, Çankàrà,
Erzurum, Giresun, GümüĀhane, KahramanmaraĀ, Kilis, NiØde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat,
6. Bölgeyi ise AØrà, Ardahan, Batman,
Bingöl, Bitlis, Diyarbakàr, Hakkâri, IØdàr, Kars, Mardin, MuĀ, Siirt, ÿanlàurfa,
ÿàrnak ve Van oluĀturdu.
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Baíkan Gökçek, esnafa Shopping Fest’i anlattÜ
Ankara Büyükúehir Belediye BaúkanÕ Melih Gökçek, Baúkent’te faaliyet gösteren bine yakÕn cadde ve çarúÕ esnafÕna, 8
Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasÕnda düzenlenecek olan Ankara Shopping Fest 2012 için yapÕlanlarÕ ve yapÕlacaklarÕ anlattÕ.
tulmayacak. Tarihimizin deØeri BüyükĀehir
Belediye BaĀkanàmàz Melih Gökçek. Gece
geç vakitlere kadar çalàĀtà ve çalàĀmaya da
devam ediyor. Ankara’màza yaĀanabilir kent
ödülünü kazandàrdàØà ve kenti marka Āehir
yaptàØà için teĀekkür ediyoruz. Ayràca bizim
bu büyük çalàĀmamàza verdiØi destek için de
teĀekkür ediyoruz” diye konuĀtu.

BaĀkan Gökçek: “Ankara’màz
için bir ilke imza atacaØàz”

A

TO Kongre Merkezi’nde düzenlenen
Ankara Shopping Fast bilgilendirme toplantàsàna BaĀkan Gökçek’in
yanà sàra Ankara Ticaret Odasà BaĀkanà Salih Bezci, Ankara Vali Yardàmcàsà Mahmut
Yàldàràm, Halk Bank Genel Müdür Yardàmcàsà ßsmail Hakkà ßmamoØlu, ASGD BaĀkanà
Canip KarakuĀ, Kültür ve Turizm BakanlàØà
Tanàtma Genel Müdürü Cumhur Güven TaĀbaĀà, Ankara Shopping Fest ÇalàĀma Grubu
BaĀkanà Mehmet AkbacakoØlu, Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odasà BaĀkanà Mehmet
YiØiner, OSTßM OSB BaĀkan Yardàmcàsà
Sàtkà Öztuna ve bine yakàn esnaf, dernek ve
oda baĀkanlarà katàldà.

“Yeni alàĀveriĀ cenneti” sloganàyla
Ankara’yà ticaretin de marka Āehri haline getirecek olan Ankara Shopping Fest 2012’de
22 gün boyunca esecek olan alàĀveriĀ, eØlence, hediye ve coĀkuyu BaĀkent esnafàna
anlatan katàlàmcàlar, bu tarihlerde Ankara’da
yaĀanacak karnavala iliĀkin bilgiler verdiler.
Ankara’nàn önde gelen cadde ve çarĀà esnafànàn bir araya geldiØi toplantànàn açàlàĀànda
konuĀan ATO BaĀkanà Bezci, festivalin olgunlaĀma sürecini kàsaca anlattà.
ÇalàĀma Grubu BaĀkanà Mehmet AkbacakoØlu da aylardàr bu büyük organizasyon
için canla baĀla çalàĀtàklarànà kaydederek,
“Ama bir isim var ki onun desteØi asla unu-
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Akrabalarànàzà, eĀinizi,
dostunuzu Ankara’ya çaØàràn
Herkese festival boyunca Āehir dàĀà veya
yurtdàĀàndaki tüm akrabalarànà, arkadaĀlarànà, dostlarànà Ankara’ya davet etmeleri konusunda çaØrà yapanm BaĀkan Gökçek, “YurtdàĀànda da tanàtàmlar yapacaØàz” dedi.
Anadolu Jet’in çok büyük destek saØlayarak, belli yerlerde kurduØu stantlarda belli bir
miktar alàĀveriĀ yapan ve bu tarihler içerisinde Ankara’ya festival için geliĀ-dönüĀ bileti
alan vatandaĀlara istedikleri zaman kullanabilecekleri bir bileti hediye edeceklerini anlatan BaĀkan Melih Gökçek, TCDD’nin de
hàzlà trenlerde geliĀ-dönüĀ bileti alanlar ve
belli bir miktar alàĀveriĀ yapan müĀterilerine
yüzde 50 indirim yapacaØànà kaydetti.
Ankara’daki yerel marketlerle ucuz gàda
temini konusunda görüĀmeler yaptàklarànà
ifade eden BaĀkan Gökçek, belli bazà ürünlerde yapàlacak indirimlere iliĀkin esnafàn
ATO’dan bilgi alabileceØini söyledi.

ÇalÜíma arkadaílarÜ ile yüz yüze olunduðu için
çoðu konuda hÜzlÜca karar verilip, ilerlenebiliyor.
Vay canÜna, yönetimde varyasyonu nasÜl da
azaltÜp, patronun çuvalÜnÜ $’la doldurmanÜn
Dr. Toyoda’nÕn üzerimde
yolunu bulmuílar; bu keífimi Chen’e mutlaka
duyurmalÜyÜm!
bÕraktÕ÷Õ etki daha da katmerleúti!
“Yöneticiler, istatistikçiler masalarÜnÜzÜn arkasÜndan kalkÜn” – Dr. Deming
ñíyerinde problem olmamasÜnÜn problemin ta
Ràdvan VERCAN
kendisi olduðu da ne demek! Sorun çÜktÜðÜnda,
iíçinin de, baíÜndakinin de anasÜndan emdiði
• SÜk sÜk engeller, sorunlar ile karíÜlaíÜldÜðÜyapmayÜ mümkün hale getirdiðini,
sütü burnundan getirmekle vazifeliyim! KöhneUygun olmayan bir yerin mükemmellik
nÜ, bunlarÜn kaldÜrÜlmasÜ gerektiðini,
mií kafamla fabrikamda, birkaç sekreterli odaya
aramadan hemen düzeltilmesi gerekti• Ve üretim sahasÜ kadar sorunu bol olan
açÜlan kapÜlÜ salon salomanjede tahta kurulmuðini,
bir yer olmadÜðÜnÜ, onu zevkli kÜlanÜn da
íum! ÇalÜíanlarÜmÜ korkutup gol atamaz duruma
Kaizenin yavaí yavaí deðil hÜzlÜca yapÜlbu olduðunu
getirenin, ií kazalarÜnÜn vesairenin sorumlusu
masÜ gerektiðini, her gün iyiye gitmenin
belirtti.
kim? AíaðÜda ne dönüyor hiç haberim yok, bir
iyi olduðunu,
Hep mantÜksÜz iíler yaptÜðÜnÜ düíünmenin
Ekipman kaizeninden ziyade operasyon hatalarÜn ortaya çÜkmasÜnÜ saðladÜðÜnÜ, bir iíyerin- íeyleri gizlediklerini de biliyorum, hiç güvenim
yok keratalara!
kaizeninin daha iyi olduðunu,
de problem olmamasÜnÜn problemin ta kendisi
ñlgili olan çalÜíanlarÜmÜn da iílerimden yarÜm
ñyi fikirlerin zor durumlarda çÜktÜðÜnÜ, önce olduðunu, çok söz ve tartÜímadansa “1” adet
yamalak haberi var. Dr. Toyoda stotükoya,
astlarÜnÜ zor durumda bÜrakÜp sonra da
eylemin daha iyi olduðunu da belirtti. Yamaonlarla beraber oturup fikir üretmeyi çok zaki, Türk çalÜíanlar ile gönülden gönüle iliíki
prestije aldÜrmadan genel müdürünü bu íekilde
önemsediðini,
kurduðunu, çalÜítÜðÜ bir önceki uluslararasÜ firoturtmaya devam ediyorsa, genel müdür sorun
Son proseslerden baía doðru gitmenin
manÜn dünyadaki fabrikalarÜnda bir yÜlda ortaya çÜktÜðÜnda masasÜnÜn önüne sorunu çÜkaranÜ
çÜkan 1648 kalite çemberi arasÜnda, Türkiye’de
son ve ara stoklarÜn yok edilmesinin
çaðÜrmak yerine, sorunun sahibi olarak, sorunun
bulunan ve panelist liderliðindeki fabrikada
sürekli akÜíÜ saðlamak için en iyi yol
olduðu yere, gembaya koíuyorsa, bu iíte bir
oluían kalite çember ekibinin 1. olduðunu haklÜ hayÜr var demek ki! Oðlum HakkÜ, aklÜnÜ baíÜna
olduðunu,
Stoksuz çalÜímanÜn bütün problemleri ve bir gurur içinde belirtti. Yeni iíyerinde de “basit, topla, böyle gidersen, iílerin de öyle böyle gider,
hÜzlÜ ve güçlükler karíÜsÜnda asla pes etmeyen bir günün birinde de gümlersin! ñyi gittiðini zanneher íeyi gün yüzüne çÜkardÜðÜnÜ,
íirket oluíturmayÜ gönlüme koydum” diyerek
Ambar yapmasÜ istendiðinde, reddetdersen de çok yanÜlmÜí olursun, inanmÜyorsan,
iíe gönül konulmasÜnÜ gerektirdiðini panelistlere
tiðini, 6 ay sonra stoksuz çalÜímayÜ ve
sabÜrlÜ ol, bekle! Neyse ki, “Köhnemií düíüngerçekte duyurdu.
önemli bina masraflarÜndan tasarruf
celerini kafandan at, yenileri dolmaya baílar”
Daha önce genel müdür olarak çalÜítÜðÜ fabrisaðladÜðÜnÜ,
diyen gurum Tsuda Chen yepyeni düíüncelerle
kadaki ofis ortamÜna gelince; Ohno SanÜn fotoðKrizin fÜrsatÜn ta kendisi olduðunu,
KKÇ, Genchi Genbutsu, 5S, JIT, Jidako, rafÜ Yamazaki’nin “çalÜíma masasÜnÜn” yanÜnda. kafamÜ doldurmaya baíladÜ!
TPS’in basit bir teknik olmadÜðÜ bir yönetim
“ÇalÜíma masasÜ” açÜk ofiste bütün departman
7 Muda, Genba, TPM, 5 neden analizifelsefesi, hayat felsefesi ve yönetim yaklaíÜmÜ
masalarÜnÜn karíÜsÜnda, aynÜ odada ve aynÜ
nin önemli olduðunu,
olduðu, kurum kültürü inía edilmesi gerekñí güvenliðinin ve kalitenin her íeyden
büyüklükte yer alÜyor. Ofiste bütün çalÜíanlar
tiði gerçekleri ile Chen’in anlattÜklarÜ tÜpa tÜp
önemli olduðunu,
bir arada ve diðer ekiplerle iç içe oturuyorlar;
uyuíuyor. Dr. Toyoda’nÜn görüíleri ile birlikte
TPS’in basit bir teknik olmadÜðÜnÜ bir
iletiíimsizlik sorunu yaíanmÜyor. Görsel yöneYamazaki’nin sözlerini, tutum ve tavrÜnÜ haryönetim felsefesi olduðunu,
tim metotlarÜndan oobeyaya örnek oluíturan,
manladÜðÜmda; alçakgönüllü Dr. Toyoda’nÜn
ñdeal hali sürekli düíünüp oraya doðru
açÜk ofisin bu tarzda yerleíimi kulaktan kulaða
sürekli iyileítirme yapÜlmasÜnÜ,
yayÜlan kirlenmií bilgileri de ortadan kaldÜrÜyor.
üzerimde bÜraktÜðÜ etki daha da katmerleíti!
rvercan@hotmail.com
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atay yapÜlarÜn yaygÜnlaítÜðÜ takÜmlarÜn oynadÜðÜ ligde açÜk ara önde olan 75 sonrasÜ
“Panda Çin’in” zenginlik kaynaðÜ olan
yatay yapÜlarÜn sÜrrÜna biraz daha vakÜf olmamÜ,
geçenlerde çokça akrabamÜn da ikamet ettiði
Bursa’da düzenlenen konferanstaki Tetsuya
Yamazaki’nin sunumu saðladÜ.
Dr. Shoichiro Toyoda, Taiichi Ohno, Eiji
Toyoda ve diðerlerinin üzerinde bin bir emek
vererek ortaya çÜkardÜklarÜ Toyota Keiretsuya
ait bir firmada 1980’li yÜllardan itibaren çalÜían, fabrika sahalarÜnda yetiíen Yamazaki’nin
prensibi, ‘Toyota Üretim Sistemi, TPS, yolu ile
insan yetiítirmek ve íirketi yönetmek’, hareket
yöntemi de basitlik, hÜzlÜlÜk ve asla pes etmeme!
Adam gibi yönetici de yetiítiren Toyoda’nÜn
eski, AyÜntap’taki devasa fabrikanÜn yeni yöneticisi, sunuíunda,
• TPS’in hayat felsefesi, yönetim yaklaíÜmÜ
olduðunu,
• TakÜm çalÜímasÜnÜn önemini vurgulayarak, firmalarÜn karlÜlÜk yapÜsÜnda reformlar
yaparak yeni bir kurum kültürü inía
etmesi gerektiðini,
• TPS’i baz alarak astlarÜnÜ yetiítirmeye
çalÜítÜðÜnÜ,
• TPS’in en önemli unsurlarÜndan birinin
de gerekli íeyi, gerektiði zaman, gerekli
miktarda üretmek ve satÜn almak olduðunu,
• Üretim yapÜlan bir iíyerinde her gün
kalite, ií kazalarÜ, makine, çevre, insan
ve üretim ile ilgili problemlerle karíÜlaíÜldÜðÜnÜ,
• Bir iíletmede yok edilmesi gereken 7
muda-israf kaynaðÜ olduðunu,
• Kaizenin maliyet düíürme yöntemi olmasÜnÜn yanÜ sÜra personel eðitimi ve íirketi
güçlendirme yöntemi olduðunu, (Kaizen:
Üretim sistemini az oranda etkileyen,
hiç yoktan iyi yeni farklÜ bir íeyin ortaya
çÜkartÜlmasÜ)
• Herkesin kaizen yapabileceðini,
• BaíarmÜílÜk hissinin daha da fazla kaizen

KonuĀmalaràn ardàndan Shopping Fest
2012’de yapàlan ve yapàlacaklara iliĀkin kàsa
bir Ņlm gösterisinin de gerçekleĀtirildiØi toplantàda, marka Āehir Ankara’yà, alàĀveriĀin ve
ticaretin de marka Āehri yapacak olan büyük
organizasyona iliĀkin BüyükĀehir Belediye
BaĀkanà Melih Gökçek, esnafa bilgi verdi.
“Ankara’màz için gerçekten bir ilke imza
atacaØàz” diyerek sözlerine baĀlayan BaĀkan Gökçek, “Ben bu shopping Festi inanàn
çok önemsiyorum. Çünkü Ankara’màz gün
geçtikçe büyüyor. Büyüdükçe iĀ imkânlarà
bulmamàz gerekiyor. Bir taraftan ticarete de
destek vermek bizim için görev. 2 sene içerisinde toplam 233 bin kiĀi Ankara’ya göç
etmiĀ. Bu Türkiye’deki pek çok vilayeti aĀan
bir nüfus” dedi.
Ankara’ya gelenleri desteklemenin görevleri olduØunu anlatan ve konuĀmasà sàk sàk
BaĀkent esnafànàn alkàĀlaràyla kesilen BaĀkan Gökçek, Ankaralà sanayicilere verdikleri

destekten de kàsaca bahsetti. YaklaĀàk 4 sene
önce BüyükĀehir Belediyesi olarak önlerine
koyduklarà hedeņeri de katàlàmcàlarla paylaĀan BaĀkan Melih Gökçek, Ankara’daki
metrekare açàsàndan kiĀi baĀàna düĀen alàĀ
veriĀ merkezinin ßstanbul’u geçerek birinci
sàrada yer aldàØànà söyledi. ßnĀaat konusunda
da ßstanbul’un neredeyse ikiye katlandàØànà
belirtti.
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Kemal ÇEKÜÇ

KOBù Zirvesi
ve bir ‘Kamu
Spotu’ önerisi

K

OBñ Zirvesi’nin 8’incisi Mart ayÜnda ñstanbul’da yapÜldÜ. KOSGEB, ñstanbul Ticaret OdasÜ, TOSYÖV ve
TOBB tarafÜndan düzenlenen zirvenin bu yÜlki ana
temasÜ, “Küresel Dönüíümde Giriíimci Ve KOBñ’lerin Risk
Ve FÜrsatlarÜ” idi. Destek ve teívikler, rekabet gücünü artÜrÜcÜ
uygulamalar, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun KOBñ’lere
etkileri, KOBñ’lerde dönüíüm ve inovasyon gibi konular
deðerli konuímacÜlarca ele alÜnÜrken, bölgemiz adÜna OSTñM YatÜrÜm Proje Koordinatörü A. Çörtü de, “KOBñ’lerin
Rekabet Gücünü ArtÜrÜcÜ Uygulamalar” temasÜna uygun bir
sunum yaptÜ.
TOSYÖV BaíkanÜ YalçÜn Sönmez konuímasÜnda KOBñ’lerin hem ihtiyatlÜ hem de çabuk olmalarÜ gerektiðini
vurgularken, Türkiye’nin 2023 hedefinin KOBñ’leri dönüítürmeden yakalanamayacaðÜnÜ, yavaílayan dünyada hÜzlÜ
bir Türkiye’nin ancak KOBñ’lerle mümkün olabileceðini ve
KOBñ’lerin kendilerini dönüítürmesinin sadece KOBñ’lerden
beklenmemesi gerektiðini vurguladÜ. Sönmez, dünyanÜn
en büyük 17. Ekonomisi olmamÜza karíÜn, kalkÜnmÜílÜkta
61’inci, inovasyonda ise 67’inci sÜrada bulunduðumuzu da
hatÜrlattÜ.
Dünya Gazetesi Genel YayÜn Yönetmeni Hakan Güldað,
ekonomist yazar Deniz Gökçe, Prof. Dr. Deniz Ülke ArÜboðan, Prof. Emre Alkin, Prof. Dr. Tamer Müftüoðlu, DEñK
BaíkanÜ Rona YÜrcalÜ, Türkiye ñhracatçÜlar Meclisi BaíkanÜ
Mehmet Büyükekíi gibi deðerli kiíiler de zirve oturumlarÜna
renkli konuímalarÜ ile katkÜ verdiler.
Prof. Emre Alkin, dünya’da artÜk ‘müíteri sadakati’ kalmadÜðÜnÜ, bunun KOBñ’ler için hem avantaj, hem dezavantaj
olduðunu belirterek, “KOBñ’lerin kendilerine içeriden deðil
dÜíarÜdan bakÜp, “neden beni tercih etsinler, neden benim
ürünümü alsÜnlar” diye soru sormalarÜnÜ; ‘fark’ yaratmalarÜnÜ öneriyor ve ekliyor; “herkes devrim bekliyor; geceden
sabaha uyanÜrÜm, her íey güzel olur. Ekonomi devrim deðil,
daha çok evrimdir. Üçüncü binyÜla baílarken yaratÜcÜlÜk,
teknolojik atÜlÜm, Know-How vardÜ. Yani deðer yaratarak
rekabet etmek. ìimdi çarpÜcÜ, sÜradÜíÜ, marifetli bir ií yapÜyor
musunuz; bu önemli hale geldi.”
***
KOBñ Zirvelerini ilkinden itibaren hep yakÜndan izledik.
Geldiðimiz noktada katÜlÜmÜn uzmanlar, sivil toplum ve
KOBñ temsilcileri cenahÜnda iyileítiðini, ama siyasi partilerimizin, politikacÜlarÜmÜzÜn ve “siyaset üretenlerin” katÜlÜm
profilinin düítüðünü görüyoruz. Ülkeyi yönetmeye talip
olan siyasi partilerin ekonomiden, KOBñ’lerden, sanayiden
sorumlu birimleri daha etkin olup, ‘üretime dair’ fikirlerini
geliítirmeleri beklenir.
TelevizyonlarÜmÜzda bildiðiniz gibi sosyal sorunlara iliíkin
mesajlar kÜsa filmlerle ‘Kamu Spotu’ diye yayÜnlanÜyor.
Kamu ve siyaset odaklarÜnÜn ilgisini sanayicilere, KOBñ’lere; üretime çekmek için biz de bir kamu spotu öneriyoruz.
Bu spot’ta sanayi odasÜ baíkanlarÜ, OSB baíkanlarÜ, baíarÜlarÜ ile tanÜnmÜí sanayici ve iíadamlarÜmÜz rol alabilir.
ìöyle diyebilirler:
“SayÜn yöneticimiz, sayÜn siyasetçimiz! Ülkenin kurtuluíu
üretimle olur. Üretim; istihdam, ihracat zenginlik ve refah
demektir. Üretemeyen, ihracat yapamayan ülkelerin parasÜ
olmaz, parasÜ olmayanlarÜn huzuru olmaz. Üretemeyen, satamayan ülkenin borcu olur, cari açÜðÜ olur, iísizi olur. ñísizlik
ve yoksulluk iç barÜíÜ bozar. Yönetimine talip olduðunuz
ülkenin geleceðini giriíimcilerimiz, üreticilerimiz, KOBñ’lerimiz, çalÜíanlarÜmÜz, yatÜrÜmcÜlarÜmÜz, ihracatçÜlarÜmÜz belirler.
Lütfen onlarÜ yakÜndan tanÜyÜn, izleyin; sorunlarÜnÜ ve çözüm
önerilerini dinleyin. Üretime iliíkin bilginiz olsun, fikriniz
olsun, öneriniz olsun…”
Böyle bir “kamu spotu” sizce de ihtiyaç deðil mi?
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KOBñ’ye AB tanÜmÜ
Ekonomi BakanÕ Ça÷layan; “Teúvik Sistemi, 1 Ocak 2012Ļden
itibaren geçerli olacak, sistemle, AB TanÕmlÕ KOBø Sistemi’ni
getiriyoruz” dedi.

E

konomi Bakanà Zafer ÇaØlayan, TeĀvik Sistemi’nin,
1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olacaØànà bildirdi.
Bakan ÇaØlayan, TOBB BaĀkanà
Rifat HisarcàklàoØlu’nun ev sahipliØinde gerçekleĀtirilen toplantàda,
Yeni TeĀvik Sistemi’ni oda ve borsa
baĀkanlaràna anlattà. ÇaØlayan, toplantàda yaptàØà konuĀmada, TeĀvik
Sistemi’nin geçerliliØiyle ilgili çeĀitli sorular bulunduØunu kaydederek,
“Bu konuda, Sayàn BaĀbakanàmàz ne
ifade etmiĀlerse, o geçerli olacaktàr.
TeĀvik Sistemi, 1 Ocak 2012’den
yani neredeyse 4 ay geriye gitmek
suretiyle geçerli olacak” dedi.
TeĀvik sistemini 4 bacaklà yaptàklarànà, 3 bacaØàn bu sistemi taĀàmakta zorlandàØànà ifade eden ÇaØlayan,
yeni TeĀvik Sistemi’nin bölgesel
teĀvik uygulamasà, büyük ölçekli
yatàràmlar ve stratejik yatàràmlar çerçevesinde gerçekleĀtirildiØini kaydetti. Bakan ÇaØlayan, yatàràm, üretim, istihdam ve ihracat dörtlüsünün
bir bütün halinde saØlamasà gereken
yatàràmlaràn yolunun açàlmasà gerektiØine iĀaret ederek, TeĀvik Sistemi
kapsamànda, KDV istisnasà, gümrük
vergisi muaŅyeti, vergi indirimi,
faiz desteØi, yatàràm desteØi, iĀveren
SSK primi desteØinin bulunduØunu
söyledi.

Türkiye’nin en
geri kalmàĀ illerine, emek yoØun
sektörleri göndererek, istihdam
saØlanmasànàn
amaçlandàØànà
kaydeden ÇaØlayan, “Amaç,
insanlaràn doØduØu
yerden
doyacaØà bir sistemin hazàrlanmasà” dedi. TeĀvik Sistemi’nin,
bir çok yeniliØi
getirdiØini belirten ÇaØlayan,
KOBß tanàmànda
önemli makas
deØiĀikliØi yapàldàØànà ve “AB
Tanàmlà KOBß
Sistemi”nin getirildiØini söyledi.
Bakan ÇaØlayan,
“AB
Tanàmlà
KOBß Sistemi ile en önemli etkiyi
demir çelik sektörü yaĀayacak. Demir çelik sektörü baĀta olmak üzere,
teĀvik sistemine giremeyen birçok
sektör bu kapsamda kendi yerini
alacak” diye konuĀtu.
Mevcut KOBß tanàmànda, “250 ki-

Ekonomi BakanÕ
Zafer ÇAöLAYAN

Āiden az olacak, yàllàk net satàĀ hasàlatà 11 milyon avro olacak” Āartànàn
bulunduØunu hatàrlatan ÇaØlayan,
yeni düzenlemeyle 250 kiĀinin aynen korunduØunu, bilanço, net satàĀ
hasàlatà ile beraber mevcut sistemin
4 kat daha büyütüldüØünü kaydetti.

Ostim’den OTOKAR’a ií ziyareti

O

STßM Yönetimi organize
sanayideki KOBß’lerin rekabetçi yapàlarànà desteklemek üzere baĀlattàØà kümelenme
kapsamànda ana tedarikçi Ņrma ziyaretlerini sürdürüyor. Mart ayànda Roketsan’a giderek iĀ imkanlarà
araĀtàran Ostim Savunma ve Havacàlàk Kümesi (OSSA) heyeti bu ay da
Türkiye’nin en büyük otomotiv ve
savunma ana sanayi Ņrmalaràndan
Koç Grubu’ndan OTOKAR’à ziyaret
etti.
OSTßM heyetinde Savunma Sanayi ßmalatçàlar DerneØi (SASAD)
Genel Sekreter Yardàmcàsà Yàlmaz
Küçükseyhan, OSSA Kümelenme
Koordinatörü Hilâl Ünal ve yaklaĀàk
30 Ostimli sanayici yer aldà. Sakarya
ili tesislerinde OTOKAR Satànalma
Müdürü Zafer DoØruyol tarafàndan
karĀàlanan savunma sanayicileri heyetine OTOKAR’àn sivil imalât ve
savunma sanayine yönelik projeleri
ve faaliyetleri hakkànda bilgiler verildi.
OTOKAR’àn Zàrhlà Araçlar, Ar-Ge
Ve üretim test çalàĀmalaràna iliĀkin
atölyelerine düzenlenen gezi sonrasà

devam eden paylaĀàm konferansànda, OTOKAR Tank SanayileĀme
Grubu uzmanlarà, ‘Altay Tank Projesi’ baĀta olmak üzere zàrhlà araç
imalatà ve proje süreçlerine iliĀkin
sunum yaptàlar.
OTOKAR Satànalma Müdürü
Zafer DoØruyol Ņrmalara yönelik
verdiØi konferansta, alt yüklenicilerden baĀta hàzlà teklif verebilme,
üretim yapabilme, esnek üretim ve
maliyet etkin çalàĀabilme gibi te-

mel özellikler aradàklarànà söyledi.
DoØruyol, “Biz üretim sürecimizde
ihtiyaç duyduØumuz alanlarda önce
yerli üretim olup olmadàØàna bakàyoruz. Bu anlamda Savunma Sanayii MüsteĀarlàØà’nàn KOBß’lerin
desteklenmesi için ana sanayicilere
getirdiØi kaidelere uyuyoruz. Ancak
yerli üretimin olmadàØà ya da yetersiz olduØu alanlarda ise ülke dàĀàndan tedarik yapàyoruz” dedi.
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ùiirlerin Dili

Behzat ZEYDAN

ì

iirler ; olaylarÜn ve düíüncelerin, WñNZñP dosyalarÜdÜr. Yani
sÜkÜítÜrÜlmÜí, özetlenmií íeklidir.

ìiirler; Bilgi, uyarÜ, yakÜnma, tenkid,
duygusallÜk, üzüntü, sevinç, hiciv,
iletiíim ve empati gibi özellikler taíÜr.
Verilmesi gereken mesajÜ en etkili ve
en kÜsa yoldan okuyucusuna ulaítÜrÜr.
Kolay ezberlenir, her zaman hatÜrlanÜr ve kolay kolay unutulmazlar. ìiir,
bir ilham iíidir, içten gelerek ve konuyla özdeíleítirilerek yazÜlÜr. KÜsacasÜ
íiir hayatÜn anlamÜdÜr.
SaðlÜðÜmÜza olumsuz etki eden sigara
konusunda yazdÜðÜm serbest tür íiirimi
sizlerle paylaímak istiyorum. SaygÜlarÜmla.

Sigara
Tütün kaðÜt ve ateí,
Oldu sana sigara.
Çek derinden bir nefes,
Üfle gitsin havaya.
Kimi dertten içiyor,
Kimi zevkten içiyor.
ñçen farkÜnda deðil,
SaðlÜk elden gidiyor.
Ana rahmindeki çocuða,
Kundaktaki yavrulara.
Bulunduðu her mekana,
Zarar verir sigara.
YalnÜz içene deðil,
Herkese zarar verir.
ñçindeki zehirler,
SayÜlÜr gibi deðil.
DumanÜ ve kokusu,
Çevreyi rahatsÜz eder.
ñzmariti baí belasÜ,
OrmanlarÜ kül eder.
Gece gündüz öksürük,
Çeíit çeíit hastalÜk.
Kalmaz aðzÜnÜn tadÜ,
Hastaneler olur mekanÜ.
ñflas eder ciðerler,
TÜkanÜr tüm damarlar.
Nefes almak zorlaíÜnca,
Makinaya baðlarlar.
Harama yakÜn mekruhtur,
Din de, sigaranÜn yeri.
ñnsanlÜðÜn düímanÜdÜr,
Bu böyle bilinmeli.

Paketinin üzerinde,
Sigara öldürür yazar.
Sormak gerekmez mi içenlere,
Deðil misiniz okur yazar.
SigarayÜ icat eden,
Hem aptal, hem zalim imií.
YalnÜz kendisini deðil,
Tüm dünyayÜ mahvetmií.
YÜlda beí milyon kiíi,
Sigaradan ölüyor.
Gözü kör olmuí dünyanÜn,
Bu vahíeti görmüyor.
Bir íey içen kimselere,
Afiyet olsun denir,
Sigara içenlere,
Siz söyleyin ne denir.
Yedi íubat dünyada,
SigarayÜ bÜrakma günü.
BÜrakmaya karar verirsen,
Yedi íubat say bu günü.
BÜrakmakta zorlanÜrsanÜz,
Yüzyetmiíbir numarayÜ arayÜn.
ñnsan iradesi her íeyi yener,
SakÜn ümitsizliðe kapÜlmayÜn.
Gelin el ele verelim,
Savaí ilan edelim.
Tek celsede karar verip,
SigarayÜ idam edelim.
Bir defa bÜraktÜn mÜ,
Sözünde duracaksÜn.
Tekrar içmeye baílarsan,
Aynaya nasÜl bakacaksÜn.
Keíke tütün ekilmese,
Hiç sigara yapÜlmasa.
Kimse sigara içmese,
Tüm insanlÜk kurtulurdu.
Rahmetli de çok içerdi,
Elinden sigara düímezdi.
Çok ta hayalleri vardÜ,
Ama ömrü yetmedi.

Ankara
teknokentleri
iĀbirliØine gidiyor
Ankara’da bulunan 6 teknokentin yaptÕ÷Õ
iúbirli÷iyle bölgeye daha fazla yerli ve yabancÕ
yatÕrÕmcÕnÕn çekilmesi hedeÀeniyor.

A

nkara’da bulunan; Ankara Üniversitesi TGB, ASO Teknopark, Bilkent Cyberpark, Gazi Teknopark,
Hacettepe Teknokent ve ODTÜ-Teknokent
arasànda iĀbirliØi protokolü imzaladà.
ßmza töreni, Ankara Valisi ve Ankara
Kalkànma Ajansà Yönetim Kurulu BaĀkanà
Alaaddin Yüksel’in katàlàmàyla yapàldà.

ßĀbirliØi protokolü ile son yàllarda önemli
Ar-Ge çalàĀmalarà gerçekleĀtirerek birçok
baĀaràya imza atan BaĀkent teknokentlerinin, ulusal ve uluslararasà platformlarda ortak hareket etmesi ve teknokentlerin potansiyelin tanàtàlmasà, üstünlüklerinin ortaya
çàkaràlarak oluĀacak iĀbirliØinin Ankara’nàn
marka deØerini arttàrmasà bekleniyor. Protokol ile ayràca teknokentlerin birçok konuda iĀbirliØine gitmesi ve bölgeye yönelik
yerli ve yabancà yatàràmlaràn arttàràlmasà
hedeņeniyor.
Vali Yüksel imza töreninde yaptàØà konuĀmasànda, protokolle BaĀkent’teki teknokentlerin iĀbirliØi içinde çalàĀmasà, ulusal
ve uluslararasà platformda ortak hareket
etmesinin hedeņendiØini belirtti. Bu yolun,
Ankara’nàn biliĀim vadisi hayalinin de baĀlangàcà olduØunu dile getiren Yüksel, kentin
bu hayali uygulayacak potansiyeli bulunduØunu vurguladà. Yüksel, bundan sonra yeni
bir yol haritasànàn hazàrlanacaØànà belirterek, bu haritanàn kendilerini Ankara BiliĀim
Vadisine götüreceØini söyledi.

Ç

BaĀkent’teki teknokentleri temsilen konuĀma yapan ODTÜ Teknokent Genel
Müdürü Mustafa ßhsan KàzàltaĀ, iĀbirliØinin
temeli ve hedeņeri hakkànda bilgi verdi.
Teknoparklaràn, teknoloji odaklà kümelenmeler olduØunu ifade eden KàzàltaĀ, ülkenin teknolojik düzeyinin yükselmesi ve
teknolojik ürünlerin ihracatànàn artmasànda
önemli rol oynadàØànà anlattà.
KàzàltaĀ, Teknoloji GeliĀtirme Bölgeleri Yasasà’nàn 2001’de yürürlüØe girdiØini
ve 2012 baĀà itibariyle ülkede 32’si aktif
45 teknopark bulunduØunu belirtti. BaĀkent’teki altà teknoparkàn da beĀinin Āu
anda faal olduØunu, ASO Teknopark’àn
kuruluĀ sürecinin devam ettiØini belirten
KàzàltaĀ, oluĀturduklarà iĀbirliØi hedeņerini
Āöyle sàraladà:
“ßĀbirliØi ve koordinasyonu arttàrmak; iĀbirliØine kalàcà bir kurumsal kimlik kazandàrmak; teknokentler arasà iĀbirliØini pekiĀtirecek bir yönetiĀim modelinin geliĀtirmek
ve bu modelle Türkiye’deki diØer bölgesel
kümelenmelere örnek teĀkil etmek; teknopark paydaĀlarànàn ihtiyaçlaràna yönelik
bir yol haritasà çàkarmak; bölgeye daha
fazla yerli ve yabancà yatàràmcà çekmek,
Ankara’nàn teknolojinin baĀkenti olmasà
konusundaki marka deØerini arttàrmak.”

ZararlarÜnÜ bile bile,
Hala sigara içiyorsun.
Söylemene hiç gerek yok,
Resmen intihar ediyorsun.
Bunlara inanmadÜysan eðer,
Kolu bacaðÜ kesilenlere bak.
Kendine büyük bir iyilik yap,
Gel, hemen íimdi SñGARAYI BIRAK.
Behzat ZEYDAN

Çorum Teknokent onaylandÕ
orum Organize Sanayi Bölge MüdürlüØü tarafàndan Hacettepe Üniversitesinin teknik, Orta Karadeniz
Kalkànma Ajansà’nàn mali desteØiyle hazàrlanan Çorum Teknoloji GeliĀtirme Bölgesi baĀvurusu Bakanlar Kurulu tarafàndan
onaylanarak Resmi Gazete’de yayàmlandà.
Bakanlar Kurulu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlàØà’nàn talebi doØrultusunda
Yüzüncü Yàl Üniversitesi Teknoloji GeliĀtirme Bölgesi ile Çorum Teknoloji GeliĀtirmesi Bölgesi’nin sànàr ve koordinatlarànà

ßĀbirliØine kurumsal
kimlik kazandàràlacak

belirledi. Buna göre yaklaĀàk 219 bin metrekarelik alanlà Yüzüncü Yàl Üniversitesi
Teknoloji GeliĀtirme Bölgesi ile iki farklà
alandan oluĀan toplam 48 bin metrekarelik
alanlà Çorum Teknoloji GeliĀtirmesi Bölgesi onaylandà. Çorum Teknokent sayesinde, üniversite-sanayi iĀbirliØinin geliĀerek
uluslararasà rekabet gücünün artmasà, üründe ve üretim yöntemlerinde yeniliklerin
geliĀmesi, ürün kalitesinin ve standardànàn
yükselmesi, araĀtàrmacà ve vasàņà kiĀilere iĀ
imkânlarànàn yaratàlmasà hedeņeniyor.

Söke’nin OSB hayali
gerçe÷e dönüúüyor

S

öke’nin yàllardan beri hayali olan
ve bir türlü gerçekleĀmeyen Organize Sanayi Bölgesi hayali nihayet
gerçeØe dönüĀüyor. ßnĀaat çalàĀmalarànàn
baĀladàØà OSB’ye her geçen gün ilgi artàyor. Söke OSB Yönetim Kurulu BaĀkanà
Dr. Levent Candal, iki yàl öncesine kadar
haklà olarak dile getirilen olumsuz görüĀlerin bugünkü faaliyetlerle deØiĀtiØini söyledi. Levent Candal , “ÿimdi OSB’mizde

yaĀanan hareketliliØi bizzat gelip görenler,
çalàĀmalarà gördükten sonra düĀüncelerinin
tamamen deØiĀtiriyor. OSB’miz sanayicinin yatàràm yapàlabileceØi en gözde yerlerden birisi olarak deØerlendirilmeye baĀlandà. Bu mertebeye gelmemizde emeØi geçen
herkese teĀekkürlerimizi sunarak, önümüzdeki günlerde çok daha önemli mesafeler
kaydedileceØini Āimdiden müjdeliyoruz”
diye konuĀtu.
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Medikale Hezarfen Projesi
Türk Patent Enstitüsü tarafÕndan KOBø’lerin yenilikçilik
kültürünü arttÕrmak ve KOBø’ler tarafÕndan üretilen yeniliklerin
korunmasÕnÕ sa÷lamak amacÕyla 2007 yÕlÕnda geliútirilen
Hezarfen Projesi, bu yÕl Ankara’da medikal sektöründe faaliyet
gösteren KOBø’lere yönelik uygulanacak.

T

ürk Patent Enstitüsü tarafàndan
Ankara’da medikal sektöründe faaliyet gösteren KOBß’lere yönelik olarak geliĀtirilen Hezarfen Medikal
Ankara Projesi, Türk Patent Enstitüsünde
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanà Nihat
Ergün’ün de katàlàmàyla gerçekleĀtirilen
açàlàĀ etkinliØiyle baĀladà. Türk Patent Enstitüsü tarafàndan Ankara’da medikal cihaz
ve alet üretimi konusunda faaliyet gösteren
iĀletmelerin inovasyon ve Ar-Ge yönetimi
kapasitelerini geliĀtirmek, sànai mülkiyet
haklarà kullanàmlarànà arttàrmak ve iĀletmeleri ulusal ve uluslararasà alanda tanàtmak
amacàyla geliĀtirilen Hezarfen Medikal Ankara Projesi, Ankara Kalkànma Ajansà tarafàndan Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek
Programà kapsamànda destekleniyor. Projenin tanàtàmànàn yapàldàØà açàlàĀ etkinliØi
kapsamànda ayràca “Medikal Sektöründe
Yenilikçilik” baĀlàØàyla da bir seminer düzenlendi.
Törene, Bakan Ergün’ün yanà sàra, Kalkànma BakanlàØà MüsteĀarà Kemal MadenoØlu, Ankara Sanayi Odasà (ASO) BaĀkanà Nurettin Özdebir, TPE BaĀkanà Prof.
Dr. Habip Asan, Ankara Kalkànma Ajansà
Genel Sekreteri Doç. Dr. Asàm Balcà ve davetliler katàldà.
Bakan Nihat Ergün açàlàĀ töreninde yaptàØà konuĀmada, yerli patent baĀvurularànàn
bir önceki yàla göre yüzde 26 oranànda artàØànà belirterek, yerli marka baĀvurularànàn
yüzde 41 oranànda artàĀ gösterdiØini söyledi. Ergün, “2011 yàlà sonu itibariyle Türki-

ye 118 bin marka baĀvurusuyla, Avrupa’da
en çok marka baĀvurusunun yapàldàØà ülke
konumuna gelmiĀ” dedi. Küresel markalar oluĀturulmasà gerektiØini vurgulayan
Ergün, bir de bunun ulusal düzeyde talep
edilir hale getirilmesi gerektiØini anlattà.
Ergün, baĀlatàlan projeyle KOBß’lerde yenilikçilik kültürünü artàrmayà ve üretilen
yeniliklerin korunmasà ile geliĀtirilmesini amaçladàklarànà ifade etti. Ergün, “Biz
Hezarfen projesinin önemli bir eylem olarak, sanayi strateji bölgesinde yer almasànà
saØlamàĀ olduk. Projeyi uyguladàØàmàz ilk
günden itibaren sürekli revize ettik” diye
konuĀtu. Ergün, ‘Hezarfen Medikal Ankara Projesi’nin sektörel bazda, Ankara’daki
medikal sektöründe faaliyet gösteren KOBß’lere uygulanmaya baĀlandàØànà belirtti.
KOBß’lerde Ar-Ge üretmenin zor olduØunu ifade eden Bakan Ergün, “Hangi üniversitenin daha çok patenti var, hangi üniversitenin daha çok lisansà var ve üniversitenin
akademik birimi var hangisindeki akademisyenler Āirket kurmuĀ? Bunlarà belirleyeceØiz. Amacàmàz, üniversiteleri bu Āekilde
bir yaràĀ içine sokmak ve Ar-Ge üretimini
artàrmak. Ayràca, üniversiteler artàk bundan
böyle patent de verecek. Bu da üniversitelerimize ek bir gelir kaynaØà olacak.” diye
konuĀtu.
Ankara Kalkànma Ajansà Genel Sekreteri
Balcà, ‘KOBß’lere yönelik Hezarfen Medikal Ankara Projesi’nin Ankara Kalkànma
Ajansà tarafàndan desteklendiØini ve Türk
Patent Enstitüsü tarafàndan yürütüldüØünü

sefikcaliskan@hotmail.com

Y

eni çÜkan teívik yasasÜ tek bacaklÜ. Bu nedenle topallayarak
yürüyeceði kanaatindeyim. Ekonomiler aktif ve pasif olmak üzere iki
ayak üzerinde yürürler. Pasif tarafÜn
kÜsa olmasÜ cari açÜðÜ iíaret eder. Yeni
teívik açÜklamalarÜnda ekonominin
aktifini güçlendirmek için son derece
kararlÜ adÜmlar atÜlmaya niyetli hükümet. Bunun için gerekli analitik çalÜímalarÜ yapmÜí ve ortaya bir vizyon
koymuí. Ancak bu yetmez. Ekonominin diðer ayaðÜnÜn da güçlendirilmesi
gerekir, yani pasif bacaðÜnÜn. YapÜlacak yatÜrÜmlara kaynak nereden bulunacak. Ekonomimiz zaten yÜllardan
bu yana topal ördek halinde gidiyor.
Ne zaman koímaya baílasa tek ayaðÜ
kÜsa olduðu için yere çakÜlÜyor. HÜzla
büyümeye çalÜítÜðÜnda, ya da üst üste
hÜzla büyüdüðünde yere çakÜlmasÜ da
aynÜ hÜzla olmakta. Bu nedenle ekonomimizin iki ayaðÜnÜ özellikle pasif
ayaðÜnÜ güçlendirici teívikler ve alt
yapÜ düzenlemeleri yapmalÜyÜz.
Ekonominin pasifi, ülkedeki tasarruflardÜr. AçÜklanan teívik paketinde
ülkemizdeki tasarruflarÜ nasÜl artÜracaðÜmÜz ülkeye nasÜl iç ve dÜí uzun

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÕ
Nihat ERGÜN

söyledi. Medikal sektörünün Türkiye’de
kritik bir sektör olduØunu belirten Balcà,
Ankara Kalkànma Ajansà’nàn, medikal sektörde Ankara’yà daha ileri seviyeye ulaĀtàrma arzusunda olduØunu ve Ankara’yà
saØlàk alanànda uluslararasà alanda daha
rekabet edebilir bir BaĀkent haline dönüĀtürmeyi hedeņediklerini bildirdi. Cari açàk
konusunda en temel sektörlerden birisinin
saØlàk teknolojileri sektörü olduØuna dikkati çeken Balcà, dàĀa karĀà baØàmlàlàØàn

ASO BaĀkanà Özdebir ise, “Dünya’da rekabetin her geçen gün daha da sertleĀtiØi bir
ortamda Ņkri ve sànaî mülkiyet haklarà son
derece önemli hale gelmiĀtir. ASO olarak,
bu konuya önem veriyor ve sanayicilerimizin bu konudaki farkàndalàØànà arttàrmak
için elimizden geleni yapàyoruz” diye konuĀtu.

Rekabetçili÷in
geliútirilmesine destek

D

oØu Marmara Kalkànma
Ajansà (MARKA) Genel
Sekreteri Erkan Ayan, Eko-

ve uluslararasà düzeyde marka deØerinin oluĀturulmasà Ņrmalaràn bir bütün
olarak hedef pazarda görünür ve bili-

nomi BakanlàØà’nàn rekabetçiliØin ge-

nir kàlànmasà ve bu yolla projeye dâhil

liĀtirilmesi için 150 bin dolara kadar

olan Ņrmalaràn belirlenmiĀ olan hedef

hibe destek verdiØini söyledi. Ayan,

pazarlarda

yaptàØà açàklamada, uluslararasà reka-

geliĀtirilmesi ile ilgili yapàlacak pro-

betçiliØin geliĀtirilmesinin desteklen-

jeler kapsamànda 10 adet alàm heyeti

mesi hakkànda tebliØ ile birlikte Eko-

program baĀàna 100 bin dolar, 5 adet

ihracatlarànàn

baĀlatàlàp,

nomi BakanlàØànca, yurtdàĀà pazarlama

yurt dàĀà pazarlama faaliyeti program

ve alàm heyeti programlarànàn destek-

baĀàna 150 bin dolar desteklendiØini

lenmesinin amacà ile Ņrmalaràn ulusal

belirtti.

Teúvikin di÷er
baca÷Õ ne zaman?

ÿeŅk ÇALIÿKAN

vadeli ve düíük maliyetli tasarruf
çekeceðimizle ilgili herhangi bir plan
bulunmamaktadÜr. Ülkemizde tasarruflarÜn hem anatomisi hem de fizyolojisi
bozuktur. Bu nedenle ülkemize gelen
yabancÜ tasarruflarda anatomik olarak
bozuk fizyolojik olarak aksak nitelikte
gelmektedir. Verilecek teíviklerle iç ve
dÜí tasarruflarÜn sürdürülebilir nitelikte
olmasÜ saðlanmalÜdÜr.
Ülkemizde insanÜmÜz tasarruf etmektedir. Tasarruf tüketimden kÜsÜlan gelir
demektir. Doðrudan tasarruflar baílÜca
Türk LirasÜ ya da döviz mevduatÜ ya
da altÜn olarak yapÜlmaktadÜr. DolaylÜ
tasarruflar olarak da insanÜmÜz borçlanarak ev ve arsa almaktadÜr.
Ülkemizde halen 600 milyar Türk

azaltàlmasà ve yerli üretimin arttàràlmasànàn
kritik bir öneme sahip olduØunu söyledi.

LirasÜ, ‘TL olarak’ tutulan tasarruf
bulunmaktadÜr. 200 milyar TL karíÜlÜðÜ
da döviz tasarrufu bulunmaktadÜr.
Son açÜklanan verilere göre ise 200 ila
250 milyar dolar altÜn tasarrufu bulunmaktadÜr. Keza insanÜmÜzÜn cebinde
de yaklaíÜk 50 milyar para gezmektedir. Tabloya baktÜðÜmÜzda 600 milyar
anatomisi düzgün tasarruf var iken,
anatomisi düzgün olmayan da (döviz,
altÜn ve emisyon) 610 milyarÜ bulmaktadÜr. Anatominin düzelmesi için
altÜn tasarrufunun bankacÜlÜk siteminin
içine çekilmesi, altÜn ve döviz tasarruflarÜnÜn TL’ye dönmesi gerekir. AyrÜca
emisyonun da vadesiz ya da vadeli
mevduat olarak bankacÜlÜk siteminin
içine girmesi gerekir. Bunun için kartlÜ

ödemeler yaygÜnlaítÜrÜlmalÜ ve teívik
edilmeli.
Anatomisi bozuk olan tasarruflarÜn
fizyolojisi de sakat olmaktadÜr. Faizler yükselmekte vadeler kÜsalmakta
ve hacim düíük olmaktadÜr. Bu da
ülkede yatÜrÜmlarÜn önünü tÜkamakta,
cari açÜk ve iísizliði doðurmaktadÜr. Ve
ülke ekonomisini sürekli birden fazla
Demokles’in kÜlÜcÜ (=Cari açÜk, enflasyon, faiz) altÜnda bÜrakmaktadÜr. Kamudan beklenen bireylerin, ií adamlarÜnÜn zaten bildiði ve inisiyatifinde
olan alanlara teívik vermek deðildir.
Kamunun görevi adÜ üzerinde ancak
kamusal olarak yapÜlacak yani kendi
yetki ve sorumluluðunu kapsayan
alanlarda teívik vermektir. Bu alan da
ekonominin diðer bacaðÜ olan tasarruf
alanÜdÜr. Kamunun üzerine farz olmayan (açÜlan teívik paketinin kapsamÜ)
alanda durumdan vazife çÜkarmasÜ ve
fakat üzerine farz olan (ekonominin
pasif/tasarruf) kÜsÜmla ilgilenmemesi,
korkarÜz ki bu teívik çalÜímasÜnÜ da
boía çÜkaracaktÜr.
En kÜsa zamanda kamu üzerine farz
olan kÜsÜmla ilgilenerek eksikliðin giderilmesini temenni ediyorum.
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Nerelisin?
Teúvikli misin?

ñ

stanbul taksileri özeldir. Trafiðin genelde aðÜr aktÜðÜnÜ düíündüðünüzde
yolculuk boyunca sÜkÜíÜk trafikte
kader arkadaíÜnÜz olan taksici ile sohbet
etmek birçok konuda size bir kütüphane
gibi bilgi hizmeti saðlar. Ekonominin
sokaða yansÜmalarÜnÜ, piyasanÜn ne
durumda olduðunu, siyasi söylemlerin
etkilerini kolayca tartÜíabilirsiniz takside.
Biraz sohbet sonrasÜ malum soru gelir
akla. Nerelisin? Ya da memleket neresi?
Çok sordum, çok ta soruldu bana bu
soru. Kastamonulu, Giresunlu, SivaslÜ,
Muílu, DiyarbakÜrlÜ, Gümüíhaneli, AdanalÜ hayatlar üzerine çok naif sohbetler
çÜktÜ bu íehir içi yolculuklardan.

Sadece taksi deðil tabi ki bu sorunun akla gediði yer. Genelde iletiíim
kurmada, ortak nokta yakalamada ilk
akla gelen sorudur. Nerelisin? Çok da
gezmiíseniz, hemen sorunun cevabÜna
göre baílarsÜnÜz karíÜnÜzdakine onun
memleketi ile ilgili neler bildiðinizi anlatmaya. Etkileyicidir. Bizim gurbet kuíu,
bu memleket sevdalÜsÜ halimiz ilginçtir.
Nerede doysak da, memleket baíkadÜr,
bizi doyuramamÜí olsa da ona sitemimiz
yoktur. Yeni memleketler görsek, oralara yerleísek, oralarda çoðalsak da, asÜl
köken asÜl memleket baíkadÜr. Hiç görmeyenin bile nüfus kütüðünün üzerine
inía ettiði memleket baðlÜlÜðÜ bir gurur
kaynaðÜ, taíÜnmasÜ gereken bir duygu
olarak yerleímiítir ülkemiz insanÜnÜn
yüreðine.
Daha iyi yaíam koíullarÜ arama ve bu
nedenle yer deðiítirme, sadece bize ait
bir özellik deðildir. Her ne kadar her íeyin eskiye göre kirlendiðini düíünsek te,
insanlÜk güzelliktir aslÜnda. Güzeli aramak da insanlÜk. Daha iyi yaíam koíullarÜna sahip olma isteði, beklentisi gayet
makuldür ve insan hakkÜdÜr. Ama bu
yer deðiítirme her zaman aradÜðÜnÜ bulma anlamÜ taíÜmÜyor. Arama, aradÜðÜnÜ
bulmayÜ saðlamÜyorsa hayal kÜrÜklÜklarÜ,
çok daha büyük ve karmaíÜk sorunlar
üretebiliyor. Birçoðumuzun memleket
özlemi belki de bundan. Soðuk sularÜna, baðÜna bahçesine, elmasÜna, narÜna
yakÜlan türkülerin özü sorunsuz kaygÜsÜz
bir yaíamÜ memlekette düílemekten geliyor belki de. AradÜðÜnÜ bulamamanÜn,
keíke doðduðum yerde doyabilseydim
demenin bir baíka yolu bu.

caðÜ bir sistemi saðlamayÜ amaçladÜðÜnÜ
vurgulamÜí SayÜn Bakan. Bu konuda
bu güne kadar çok íey planlandÜ aslÜnda. Geçmiíte çÜkan teíviklerin amacÜ
da buydu. Bu kadar açÜk vurgulanmasa
da ií yaratacak istihdam saðlayacak,
memleket sÜnÜrlarÜ içerisinde bölgesel
geliímiílik farklarÜnÜ en aza indirmeyi
amaçlamÜítÜ teívik sistemleri ve uygulamalarÜ. Ama o farklar hâlâ çok belirgin
devam ediyor. Eskilere göre bir deðiíim
yok mu? Tabii ki var ama demek ki
yeterince etkili olmadÜ yatÜrÜm çekemedi, doyuramadÜ.
Tabii aslÜnda teívikler yatÜrÜmcÜ açÜsÜndan cazibe yaratmak anlamÜna geliyor.
Ama giriíimin ruhunda olan bir íey var
ki onu da atlamamak gerek. YatÜrÜm
duygusallÜk deðil rekabet edebilirlik
üzerine inía edilir. Kimse zarar etmek
için giriíimde bulunmaz. Memleketini
deli gibi sevse de iyi bir yatÜrÜmcÜnÜn
hesabÜ kitabÜ kazanmak üzerine kuruludur. Hatta en çok nasÜl kazanÜrÜm, ona
bakar. Onun için yatÜrÜmÜ yapacaðÜ yer
ona kazandÜracak olan yer olacaktÜr. Bu
yeni sistem bunu saðlar mÜ? Bu kez hep
söylendiði gibi bekleyip göreceðiz demek olmaz. Bence bu kez iíe yaramasÜ
için daha çok gayret gösterilmeli, hem
de top yekün. NasÜl gösterilmeli? Yan
dallarla yan faaliyetlerle desteklenmeli.
Bunlar neler mi? Öncelikle yerelliðin
önemi vurgulanmalÜ. Yerelliðin düíünsel açÜdan önemini kavratacak faaliyetler yapÜlmalÜ. ñlk akla gelen KalkÜnma
AjanslarÜnÜn bu alanda çalÜíabileceði.
Bu teíviklerle yerelde yeni giriíimcilerin
yeni ií alanlarÜnÜn önü açÜlacaðÜ tasarlanmalÜ. Yani aslÜnda inovasyona dayalÜ
yerel deðerler yaratma, katma deðer
yaratan ürün ve hizmet üretme, satma
ve pazarlama olanaklarÜnÜn bu teívik
sistemi ile destekleneceði vurgulanmalÜ.

Giriíimcilere, KOBñ’lere saðlanan tüm
destekler yanÜnda iíte íimdi bir de yeni
teívik sisteminin getirdiði ayrÜcalÜklar,
hepsi birden ful bir paket olarak yatÜrÜmcÜnÜn önüne sunuluyormuí gibi bakmak gerekiyor. Tabii baíka iíler de var.
BunlarÜ da konuímak gerek. Bir sonraki
yazÜm yerel deðer yaratma üzerine olacak. O zamana kadar henüz açÜklanmÜí
olan bu yeni teívik sistemi de daha
anlaíÜlÜr hale gelmií olur. Yazarken yine
akla düítü memleket, doðduðun yer mi
Yeni teívik sistemi ile ilgili Bakan Zafer
doyduðun yer mi? Her yerde doymak
Çaðlayan’Ün açÜklamalarÜnÜ okurken
ve her nerede olursak mutlu ve memleinsanÜmÜzÜn bu memleket sevdasÜna
ket sevdasÜ ile yaíamak güzel.
baíka bir gözle baktÜm. Özellikle yeni
sistemin insanlara doðduðu yerde doya- Güzellikleri paylaímak da…

OSB teftiúleri
gözden geçirildi

Ç

alàĀma ve Sosyal Güvenlik BakanlàØà ßĀ TeftiĀ Ankara Grup BaĀkanlàØà, baĀkentteki OSB’lerde
baĀlattàØà ‘planlà teftiĀ’ programànàn mart
ayà bölümünü tamamladà. BaĀkanlàk yetkilileri, OSTßM OSB’de düzenledikleri
toplantà ile ilk bölüm teftiĀlere iliĀkin raporlarànà teftiĀ ettikleri Ņrma temsilcilerinin de hazàr bulunduØu toplantàda deØerlendirdiler.

hammadde, malzeme; uygun iĀyeri ortamà, uygun koruyucu malzeme, uygun
personel seçimi, eØitim, gözetim ve denetimin Āart olduØunu vurguladàlar.

‘ßĀ SaØlàØà ve GüvenliØi’ tanàmànàn iĀyerinde iĀin yürütülmesi sàrasànda çeĀitli
nedenlerden kaynaklanan saØlàØa zarar
verebilecek koĀullardan korunmak amacà
ile yapàlan sistemli ve bilimsel çalàĀmalar
olduØunu belirten uzmanlar, amaçlarànàn
iĀ kazalarànà ve meslek hastalàklarànà önlemek olduØunu söylediler.

Birinci adàmda, iĀyerlerinizde çalàĀanlara, ürünlere ve iĀ ekipmanlarànàza nelerin
zarar verebileceØini belirlemeniz gerekmektedir.

Mart ayà teftiĀ sonuçlaràna iliĀkin verilen
bilgilere göre 76 iĀyerinde yapàlan teftiĀte
802 noksanàn tespit edildiØi, yapàlan teftiĀlerin kontrolünün ise Temmuz-AØustos
aylarànda yapàlacaØà bildirildi. Noksan
tespit edilen iĀyerlerine cezai iĀlem yapàlacak.
Uzmanlar en çok karĀàlaĀàlan noksanlàklarà; makine koruyucularà, kaldàrma
araçlarà, yangàn karĀà önlemleri, kiĀisel
koruyucu donanàmlar, gaz tüpleri gibi
alanlarda olduØunu belirttiler. ßĀyeri düzeni ile ilgili noksanlàklar ise elektrik
panosu, gürültü ve toz ölçümü, acil çàkàĀ
kapàlarà, açàkta iletkenler, aydànlatma,
korkuluk ve havalandàrma bölümlerinde
tespit edildi.
ßĀ TeftiĀ Grup BaĀkanlàØàna baØlà uzman
müfettiĀler aynà toplantàda “ßĀ ekipmanlarànda iĀ saØlàØà ve güvenliØi”, “Kaynak
tekniØi iĀ saØlàØà ve güvenliØi”, “ßĀ saØlàØà
ve güvenliØi”, “Solvent-Çözücüler” gibi
konular da bilgilendirme amaçlà sunumlar
yaptàlar
ßĀ saØlàØà ve güvenliØi temel prensiplerinin çalàĀanà korumak, üretim ve iĀletme
güvenliØini saØlamak olduØunu belirten
uzmanlar, iĀ kazasà ve meslek hastalàklarànàn en aza indirilmesi için, güvenli bir
iĀyeri, güvenli tesis, makine, alet, güvenli

BeĀ adàmda risk deØerlendirmesi:
1. Adàm: Tehlikelerin belirlenmesi;

2. Adàm: Tehlikelerin deØerlendirilmesi;
Birinci adàmda oluĀturduØunuz tehlikeler listesine deØerlendirilmesi ile hangileri
için ne tür önlemler alànacaØànàn ve hangileri için risk derecelendirmesi yapàlmasà
gerektiØine karar verilir.
3.Adàm: Risklerin derecelendirilmesi;
ßkinci adàmda, risk derecelendirmesi
yapàlmasàna karar verilen tehlikelerin her
biri için ayrà ayrà risklerin aØàrlàk oranlarà
hesaplanàlarak derecelendirme yapàlàr ve
riskiler öncelik sàralamasànà tabi tutulur.
4.Adàm: Kontrol önlemlerinin uygulanmasà;
ßkinci ve üçüncü adàmlarda alànmasàna
karar verilen önlemlerden hemen ortadan kaldàràlabilecek tehlikeler için gerekli
olanlar ve tekrar ortaya çàkmamalarà için
uygun bir kontrol periyodu belirlenir.
Belirli bir maliyet ve zaman gerektiren
ve acil olmayan önlemler için uygulama
plânlarà yapàlarak uygulamaya baĀlanàr.
5.Adàm: Denetim, izleme ve gözden
geçirme;
ßĀyerinde gerçekleĀtirilen risk yönetiminin tüm aĀamalarà ve uygulanmasà düzenli
olarak denetlenir, izlenir ve aksayan yönleri yeniden gözden geçirilir.

NîSAN 2012

ORGANîZE SANAYî GAZETESî

7

Adli Tàp da ‘yerli ürün’ istiyor
OSTøM’li Medikal üreticileri, kamuda yerli ürün oranÕnÕn
arttÕrÕlmasÕ çalÕúmalarÕ kapsamÕnda Adli TÕp Kurumu’nu
ziyaret etti. Kurumda yapÕlan toplantÕda konuúan Adli
TÕp Kurumu Ankara Grup BaúkanÕ Mustafa Karapirli,
“KullandÕ÷ÕmÕz ürünlerin hiçbiri Türkiye’de yapÕlamayacak
ürünler de÷il. Sorunumuz yerli üretici ile masaya
oturamamaktÕ. ùimdi bu sorunu sizinle çözüyoruz” dedi.

A

nkara’da faaliyet gösteren medikal sanayi sektörü üreticilerinin bir
araya geldikleri OSTßM Medikal
Sanayi Kümelenmesi, medikal sektörden
ürün alan kurumlaràn kullandàØà malzemelerin yerlileĀtirilmesi adàna önemli çalàĀmalara
imza atàyor.
Yerli üreticinin desteklenmesi adàna sektörün önemli satàn alàcà kurumlaràyla görüĀmeler yapan küme üyesi Ņrmalar Adli
Tàp Kurumu Ankara Grup BaĀkanlàØà’nda
Grup BaĀkanà Uz. Dr. Mustafa Karapirli ile bir araya geldi. Toplantàda Adli Tàp
Kurumu’nun genel iĀleyiĀi ve birimlerin kullandàØà medikal ürünler hakkànda bilgi alan
küme Ņrmalarà, ihtiyaç sahibi olarak kurumun ürünlerini yerlileĀtirmeye karar vermesini örnek alànmasà gereken bir karar olarak
nitelendirdiler. Her nitelikteki ürünü üretme
kapasitesine sahip olduklarànà vurgulayan
Ņrma temsilcileri, kamu kurumlarànàn yerli
ürün kullanàmànda istekli ve kararlà olmalarànàn önem taĀàdàØànà söylediler.
Adli Tàp Kurumu Ankara Grup BaĀkanà
Karapirli ise sektördeki dàĀa baØàmlàlàØàn

%100’e yakàn olduØunu ve bunun aslànda
sadece bizim deØil tüm dünyanàn baØàmlàlàØà olduØunu vurguladà. “Tüm dünya
belirli Ņrmalara angaje olmuĀ durumda”
diyen Karapirli, “ÇeĀitliliØi arttàrabilirsek,
bu konudaki baØàmlàlàØà da kàrabiliriz”
diye konuĀtu.
Yerli ürün geliĀtirme sürecinin o ürünleri
kullanacak kiĀilerin görüĀleri alànarak yürütülmesi gerektiØini de belirten Karapirli,
“ÖrneØin kullandàØàmàz otopsi masalarànàn
ergonomisi bizim için çok önemli, her gün
masanàn baĀànda 8 saatimizi geçiriyoruz.
SaØa sola dönebilmesi, yüksekliØinin ayarlanabilmesi vb. gibi birçok eksikleri var. O
masanàn ergonomisi oluĀturulurken bizim
gibi kullanàcàlaràn önerileri ve görüĀleri de
göz önüne alànmalà” dedi.

“Aynà masanàn etrafàna
oturmamàz lazàm”
Adli Tàp Kurumunun Āimdiye kadar
Türkiye’nin içe kapalà kurumlaràndan biri
olduØunu ve sadece otopsi yapan bir kurum

olarak bilindiklerini söyleyen Karapirli, Āu
anda bu algànàn deØiĀmesi için çalàĀmalar
yapàldàØànà vurguladà.
“Biz sizlerle tanàĀtàktan sonra gördük ki,
Adli Tàp Kurumu’nun kullandàØà her ürün
OSTßM ve benzeri sanayi alanlarànda üretilebilir” diyen Karapirli Āunlarà söyledi:
“Bizim tek sorunumuz bu güne kadar aynà
masanàn etrafànda buluĀamamak. Nedenini
bilmiyoruz. BaĀkanàmàz ve hocalaràmàzla
Āu karara vardàk; biz sanayiciyle ve teknokentlerle aynà masanàn etrafàna oturalàm ve
Türkiye’ye bir Āeyler kazandàralàm. Biz de
kazanalàm, Türkiye de kazansàn.”

“EØitimlerimizi yerli
ürünlerle yapmak istiyoruz”
Ürünlerin sadece Türkiye’nin ihtiyaçlarà

olmadàØànà da söyleyen Karapirli Āöyle devam etti:
“Türkiye Āu anda Orta Asya’da,
Balkanlar’da, Orta DoØu’da, Avrupa’nàn
bir kàsmànda ve Uzak DoØu’ya kadar olan
bölgede çok etkin bir rol üstlenmiĀ durumda. Biz bu bölgelerdeki tüm adli bilimcilerin
eØitimleriyle ilgili büyük bir merkez yapàyoruz. Bu eØitim alanlarànda bizim ürettiØimiz,
ülkemize ait ekipmanlarla eØitim vermek
istiyoruz ki, o kiĀiler bölgelerine gittiklerinde bu ekipmanlara alàĀmàĀ olsun ve bu
ekipmanlarà kullanma ihtiyacà hissetsinler.
O nedenle de medikal sektörün yerli üreticileri ile olan iĀbirliØimizi arttàrmak istiyoruz.
Hevesli ve gayretliyiz; sizlerden de aynà gayreti bekliyoruz. Kafamàzda oluĀturduØumuz
birlikte baĀaracaØàz.”

NîSAN 2012

ORGANîZE SANAYî GAZETESî

9

ñstanbul-Bursa hattÜnda Ostim rüzgarÜ
OSTøM Yönetim Kurulu BaúkanÕ Orhan AydÕn ve Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Ziya Burhanettin
Güvenç’in dahil oldu÷u Ostim heyeti, østanbul ve Bursa’da çok sayÕda toplantÕya katÕldÕlar. Bursa’daki savunma
sanayi konusunda düzenlenen toplantÕya katÕlan heyet burada da OSTøM’deki küme çalÕúmalarÕnÕ anlattÕ.

O

STßM Yönetim Kurulu BaĀkanà
Orhan Aydàn, Yönetim Kurulu
Üyesi ve Mithat ErtuØ, Ostim
Vakfà Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr.
Sedat ÇelikdoØan, Çankaya Üniversitesi
Rektörü Prof. DR. Ziya Güvenç, Çankaya
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanà Prof. Dr. Levent Kandiller’den oluĀan
heyetle ßstanbul ve Bursa’da düzenlenen
çeĀitli etkinliklere katàldàlar.
Ostim
heyeti
birinci
gün
Koç
Üniversitesi’nde düzenlenen ManufutureTR Teknoloji Platformu toplantàsàna
katàldà. Koç Üniversitdesi Mühendislik
Fakültesi Oditoryumundaki platform çalàĀmasànda Ostim ODAGEM A.ÿ Proje Koordinatörü Prof. DR. Engin Kàlàç
Manufuture-TR Platformunu tanàtan bir
sunum yaptà. Platformda Koç Üniversitesi
Makine MühendisliØi Bölümü, TÜBßTAK
UME, Atàlàm Üniversitesi Mükemmeliyet
Merkezi de yer alàyor.
Prof. Kàlàç, Avrupa BirliØi manufutu-

re teknoloji platformunun vizyonunun
Türkiye’ye uygunluØunu vurgulayarak bu
vizyonunun benimsenmiĀ olmasà gerektiØini ifade etti. Bu yapànàn bölgesel, ulusal
ve uluslar arasà tüm üretim ve teknoloji
platformlarà için bir Āemsiye yapàsà olduØunu anlatarak, platformun misyonunun
bilgiye dayalà ekonomi, yüksek katma
deØerli ürün, Ar-Ge’ye dayalà bir strateji
geliĀtirmek, amaçlarànàn ise imalat sanayisinde rekabetçilik, imalat teknolojilerinde liderlik, eko verimli ürünler ve imalat,
kültürel etik ve sosyal deØerlerin yanàsàra
ürün ve proseslerde liderlik olduØunu belirtti. ODAGEM yürütücülüØünde SANTEZ programà kapsamànda desteklenen
Sanal Fabrika projesinin OSTßM için ne
kadar önemli olduØunu, ülkemizdeki benzeri diØer sanayi bölgeleri için bir örnek
oluĀturacaØànà belirtti.
Ostim çalàĀma grubu daha sonra ßstanbul
Teknik Üniversitesi Teknokent’i ve teknokent tarafàndan teknoloji desteØi verilen

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@gmail.com

Y

önetim Kurulu BaíkanlÜðÜnÜ yaptÜðÜm Türk
Sanayici ve ñíadamlarÜ VakfÜnÜn (TÜSñAV)Mart ayÜ olaðan toplantÜsÜna, kamuoyunun çok yakÜndan tanÜdÜðÜ bir devlet adamÜ
konuk oldu. Eski Milli Savunma BakanÜ, halen
Antalya Milletvekili Vecdi Gönül, AnkaralÜ sanayici ve iíadamlarÜna OFFSET ve Milli Sanayinin
geliítirilmesindeki rolü üzerine bir sunum yaptÜ.
Sanayi ve Ticaret eski bakanÜ Ali COìKUN ile
ASO BaíkanÜ Nurettin ÖZDEBñR’ ñn ve deðerli
dostum OSTñM BaíkanÜ Orhan AYDIN’ Ün da
katÜldÜðÜ ve birer konuíma yaptÜklarÜ toplantÜ son
derece yararlÜ oldu. Güzel ve faydalÜ bir çalÜíma
olan offset uygulamalarÜ ile ilgili notlarÜnÜ SayÜn
Bakandan talep ettim. Bu notlarÜ OSTñM GAZETESñ okuyucularÜ ile paylaímak istedim.
UmarÜm yararlanÜrsÜnÜz. ñíte SayÜn GÖNÜL’
ün sunumunun dökümü:
“UluslararasÜ ticaret uygulamalarÜ içinde offset, takas, barter gibi dÜí ticaret uygulamalarÜ
günümüzün en çok dikkat çeken konularÜndan
biri haline gelmiítir. Bunun en büyük nedeni ise
dünya toplam ticaret hacminin kayda deðer bir
oranÜnÜn karíÜlÜklÜ ticaret uygulamalarÜ olduðuna
yönelik tahminlerdir. KaríÜlÜklÜ ticaret uygulamalarÜndan biri olan offset uygulamalarÜ birden
fazla amaca hizmet edebilen esnek bir politika
aracÜdÜr. Offset politikalarÜ, ülkelerin hedeflerine
baðlÜ olarak istihdam yaratÜmÜ, teknoloji transferi,
iígücünün eðitimi, ortak giriíim íirketlerinin
kurulmasÜ vb. alanlara yönelik olarak oluíturulabilmektedir.”
“Offsetin sözlük anlamÜ karíÜlamak, dengelemek ve telafi etmektir. Dünyadaki offset
uygulamalarÜndan yola çÜkarak bir tanÜmlama

bir iĀyerinde incelemeler yaptàlar.
Heyet ikinci gün Adli Tàp Kurumu BaĀkanlàØànà ziyaret etti. Adli Tàp Kurumunda
düzenlenen toplantàya kurumun baĀkan ve
baĀkan yardàmcàlarà ile OSTßM Medikal
Küme Koordinatörü OØuz Ünal ve medikal kümeden bazà Ņrmalar katàldà. Toplantàda Ankara Grup BaĀkanlàØà ziyareti çerçevesinde Adli Tàp Kurumu BaĀkanlàØànàn
ihtiyaçlarànàn yerlileĀtirilmesine yönelik
neler yapàlabileceØi deØerlendirildi.
Ostim heyeti daha sonra Gülhane Parkà
içinde bulunan Bilim Müzesini ziyaret ederek müze müdürü Ömer SeveroØlu’ndan
müzede bulunan eserler hakkànda bilgiler
aldàlar.

Ostim’den Bursa’ya
küme sunumu
Savunma Sanayi ßmalatçàlarà DerneØi
(SASAD) ile Bursa Sanayici ve ßĀadamlarà DerneØi (BUSßAD) organizatörlüØünde
Bursa ValiliØi ve Savunma Sanayi MüsteĀarlàØà koordinatörlüØünde savunma sanayi buluĀmasà yapàldà.
Bursa’daki buluĀmada 100’ü aĀkàn Āirketten, 300 kiĀi savunma sanayi alanànda
gerçekleĀtirilecek iĀbirliØi konusunda görüĀmeler yaptà. Toplantàya Bursa dàĀàndan
Aselsan, Havelsan. MKEK, Metas, OSSA,
Ostim, Otokar, Roketsan, Sesad, SSM,
TAß/TEß gibi savunma sanayinin lider kuruluĀlarà ile TÜBßTAK da katàldà.
Bursa’nàn savunma sanayine yönelik
iĀ yeteneØini araĀtàrmak ve deØerlendirmek amacàyla düzenlenen toplantànàn ilk

OFFSET ve milli sanayi

yapacak olursak, Offset; yurtdÜíÜndan yapÜlan
kamu alÜm ve yatÜrÜmlarÜnda; Yerli Sanayiye ñí
PayÜ Verilmesi, Ürün veya Hizmet ñhracatÜ SaðlanmasÜ, Teknoloji KazanÜmÜ ve YatÜrÜm YapÜlmasÜ, uygulamalarÜyla, yapÜlan harcamalarÜn
ulusal ekonomiye belli oranda geri dönüíünün
saðlanmasÜdÜr.”

yÜllÜk ticaretin yaklaíÜk %12’si offsetle baðlantÜlÜdÜr ve bugün offsetin, 130 ülkede uygulandÜðÜ
bilinmektedir. Offset sadece savunma sanayi
alÜmlarÜnda deðil sivil, özel veya kamu tüm tedariklerde uygulanmaktadÜr. Örneðin ABD serbest
piyasa düzenine ve liberalizme zarar verdiði gerekçesiyle offset tabiri yerine ’yerli malÜ kullanÜmÜ’
(Buy American Act) söylemini tercih etmektedir.
ABD’de uygulanan sanayi katÜlÜmÜnÜn içeriðine
Dünyadaki kamu
bakÜldÜðÜnda, offset uygulamalarÜ ile benzer olup;
harcamalarànda Offset
sadece askeri deðil sivil alanlarda da uygulandÜðÜ
görülmektedir. ABD’de ulaítÜrma, havacÜlÜk ve
“Offsetin ortaya çÜkÜíÜnÜn az geliímií veya
savunma gibi hem sivil hem askeri alanlarda bir
geliímekte olan ülkelerden kaynaklandÜðÜ, döviz ithalat söz konusu olduðunda, ABD firmalarÜ
dengesinin korunmasÜ amacÜyla iílerlik kazandÜðÜ ithal edilen ürünün üretiminde de yer almakyönündeki yaygÜn görüí aslÜnda gerçeði tam
tadÜr.”
olarak yansÜtmamaktadÜr. Aksine offsetin tarihsel
Offset uygulamalarÜ sayesinde Türk
geliíimi incelendiðinde ilk offset uygulamalarÜnÜn savunma sanayi;
geliímií ülkeler arasÜnda baíladÜðÜ görülmekte• Teknolojik yeteneklerini geliítirmií,
dir. Offset uygulamasÜ, 1950’lerde NATO kap• Küresel rekabet gücünü artÜrmÜí,
samÜnda yoðun olarak Amerikan ürünlerini satÜn
• UluslararasÜ tedarik zincirine katÜlmÜí,
alan Avrupa ülkelerinin, karíÜlÜðÜnda ABD’nin
• Döviz tasarrufu saðlamÜí, ve
kendi ürünlerini ithalini istemesiyle ortaya
• ñstihdamÜnÜ artÜrmÜítÜr.
çÜkmÜítÜr. Günümüzde, dünyadaki toplam
Böylece;

bölümünde Bursa Valisi ÿahabettin Harput, Savunma Sanayi MüsteĀarà Murat
Bayar, BUSßAD BaĀkanà Oya CoĀkunöz
Bursa’nàn savunma sanayi konusundaki
öngörülerini dile getiren konuĀmalar yaptàlar. Toplantànàn öØleden sonraki bölümünde ise Ostim Savunma ve Havacàlàk
Kümelenmesi Koordinatörü Hilal Ünal
küme sunumu yapà. Aynà bölümde söz verilen Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ziya Burhanettin Güvenç ise yaptàØà
konuĀmada bazà kümelerin coØraŅ alanlarla sànàrlanamayacaØànà bu kümelerin ulusal
düzeyde oluĀmasà gerektiØini vurguladà.
Güvenç ayràca yeni çaØàn nonoteknoloji
çaØà olduØunu ve kümelerin bu teknolojiyi
yakalamasà gerektiØini hatàrlattà. Güvenç
üniversitelere de çaØràda bulunarak, “Elinizdeki bilgiye muhtaç olanlar var. Bilgiyi
ihtiyaç duyanlarla; yani KOBß’lerle, sanayicilerle, üreticilerle paylaĀàn ki iĀe yarasàn” dedi.
Savunma Sanayi MüsteĀarà Murad Bayar, Çankaya Üniversitesi Rektörü Ziya
Burhanettin Güvenç, Bursa Belediye BaĀkanà Recep Altepe, OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn, Ostim BaĀkan
Vekili Sàtkà Öztuna, BUSßAD BaĀkanà
Oya CoĀkunöz, SASAD yöneticileri ile
birlikte Bursa’da üretim yapan Ermaksan
Makine, Durmazlar, B Plas, CoĀkunöz ve
EMKO Ņrmalarànà ziyaret ettiler.
• 2010 yÜlÜ sektör cirosu 2,7 Milyar Dolar’a,
• 2010 yÜlÜ ihracatÜ 850 Milyon Dolar’a,
• Savunma ihtiyaçlarÜnÜn yurt içinden karíÜlanma oranÜ 10 yÜlda nakdi olarak %20’lerden
%52’ye yükselmiítir.
• HazÜr alÜm projelerinin oranÜ %10’a düímüítür.
Sonuç ve Tekliņer

“2012-2021 döneminde Türkiye’de baíta
haberleíme ve saðlÜk sektörleri olmak üzere, bilgi
teknolojileri ve ulaítÜrma alanlarÜnda yaklaíÜk
600 Milyar dolar tutarÜnda yatÜrÜm yapÜlmasÜ
tahmin edilmektedir. Teklifimiz dünyadaki
uygulamalara paralel olarak, Türk sanayinin
geliítirilmesi amacÜyla, bütün sektörlerdeki kamu
alÜmlarÜnda offset uygulanmasÜnÜn zorunlu hale
getirilmesidir. Kamu alÜmlarÜnda offset uygulamasÜ, Türkiye’nin sanayileíme hamlesinin
itici güçlerinden biri olacaktÜr. Offset sadece
savunma sanayi alÜmlarÜnda deðil sivil, özel veya
kamu tüm tedariklerde de uygulanabilmektedir.
DolayÜsÜyla offseti, kamu tedarik politikasÜnÜn bir
parçasÜ olarak deðerlendirmek gerekmektedir.
Kamu alÜmlarÜnda planlÜ bir offset uygulamasÜnÜn, yerli ürünlerin kullanÜm oranÜnÜ ve dolaylÜ
olarak istihdamÜ artÜran, öte yandan uluslararasÜ firmalar ile teknolojik iíbirliðini ve onlarÜn
Türkiye’ye yatÜrÜm yapmalarÜnÜ teívik edecek
bir araç olacaðÜnÜ söylemek mümkündür. Offset
büyüklü küçüklü, kamu veya özel tüm firmalarÜn
teknolojik geliímesine, kapasite artÜrÜmÜna ve
ihracatlarÜnÜn artmasÜna olumlu tesir edecektir.”
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“OSTñM
” için
ilk adÜm atÜldÜ
OSTøM VakfÕ ve OSTøM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi öncülü÷ünde
hayata geçirilecek olan ve Ankara KalkÕnma AjansÕ 2011 yÕlÕ do÷rudan faaliyet deste÷i kapsamÕnda
desteklenen “OSTøM Ekopark Hareketlilik Merkezi ve Tematik Teknopark Fizibilite Raporu
Projesi”nde son aúamaya gelindi. Proje kapsamÕnda, sektörün önemli isimlerinin, üniversitelerin
ve sanayicilerin de katÕlÕmÕyla gerçekleútirilen “øyi Uygulama Ortak AkÕl ÇalÕútayÕ” ile “NasÕl bir
Ekopark?” sorusuna farklÕ bakÕú açÕlarÕndan cevaplar arandÕ.

Y

ürütülen kümelenme çalàĀmalarà ile
savunma, medikal ve iĀ makineleri sektörlerinde ilk akla gelen bölge
olan OSTßM Organize Sanayi Bölgesi, enerji
sektöründe de odak nokta olmak için önemli
adàmlar atàyor. OSTßM Vakfà ve OSTßM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi öncülüØünde hayata geçirilecek
olan ve Ankara Kalkànma Ajansà 2011 yàlà
doØrudan faaliyet desteØi kapsamànda desteklenen ve 6 ÿubat’ta imzalanarak yürürlüØe
giren “OSTßM Ekopark Hareketlilik Merkezi ve Tematik Teknopark Fizibilite Raporu
Projesi”nde son aĀamaya gelinmiĀ durumda.
Bu kapsamda sektörün önemli isimlerinin,
üniversiteleri ve sanayicilerin de katàlàmàyla
Ankara Hilton Otel’de gerçekleĀtirilen “ßyi
Uygulama Ortak Akàl ÇalàĀtayà” ile “Nasàl bir
Ekopark?” sorusuna farklà bakàĀ açàlaràndan
cevaplar arandà.
Çevre, elektromekanik, yönetim ve sürdürülebilirlik, mimari, Üniversite ve araĀtàrma
merkezleri, toplumsal etki ve sosyal sorumluluk ve sanayi baĀlàklarànda oluĀturulan çalàĀma gruplarà, kendi konu baĀlàklarà hakkànda
yaptàklarà çalàĀmanàn ardàndan, masalarànàn
vardàØà sonucu tüm katàlàmcàlarla paylaĀtàlar.
Ekopark konusunda en doØru uygulamanàn
ortaya koyulabilmesi, bir Ekopark’ta bulunmasà gereken Āeylere hep birlikte karar verilmesi için yapàlan bu çalàĀma ile birçok farklà
alandan uzmanlar projeye katkà saØlamàĀ oldular.
ÇalàĀtayàn açàlàĀànda bir konuĀma yapan
OSTßM OSB BaĀkanà Orhan Aydàn, OSTßM
olarak yürüttükleri kümelenme çalàĀmala-

ràndaki baĀlàklaràn tesadüfen seçilmediØine
dikkat çekerek sözlerine baĀladà. ßĀ ve inĀaat
makineleri, medikal, savunma ve havacàlàk
alanlarànàn zaten OSTßM bölgesinin tabi olarak oluĀmuĀ kümeleri olduØunu, kendilerinin
sadece bu Ņrmalarà bir araya getirdiklerini
söyleyen Aydàn, “Bu sektörlerin dàĀànda ülkemizin sorunlaràna çözüm getirebileceØimiz en
doØru sektör hangisi olur sorusunu ise ‘Enerji
sektörü’ olarak cevaplandàrdàk, bu noktadan
hareket ederek bu sektörün çok önemli olduØunu ve bölgemizde bunu yaptàØàmàz taktirde
yeni bir sinerji oluĀturabileceØimizi, ülkemizin enerji problemlerinin çözümüne katkà
verebileceØimizi keĀfettik. Böylece enerji konusunda da bir küme oluĀturulmasà çalàĀmala-

OSTøM OSB BaúkanÕ
Orhan AYDIN

ràna baĀladàk. Bugün çok doØru bir karar vermiĀ olduØumuzu daha iyi anlàyorum” dedi.
Bu kümenin ilk çàktàsànàn da OSTßM
OSB’nin Āuanki yönetim binasà olduØunu
söyleyen Aydàn; “Bu kapsamda biz ilk olarak Türkiye’de ilk defa kendi bölgemizde
bir temiz enerji binasà yaptàk. Bun bazà üniversitelerimizin kampüslerinde, bazà uygulamalarà olan bir yapà ancak biz ilk defa içinde
yaĀam olan bir yönetim binasà yaptàk. Bölge
müdürümüzün de mimar olmasà ve Prof. Dr.
Birol KàlkàĀ hocamàzàn da danàĀmanlàØànàn
sayesinde çok önemli bir yapà ortaya koyduk.
Kümemizin çalàĀmalarànàn bize tuttuØu àĀàk
sayesinde biz OSTßM’de bir temiz enerji binasànàn içinde çalàĀmaktayàz ve bundan çok
keyif alàyoruz.” diye konuĀtu.
Yapàlan tüm bu çalàĀmalara paralel olarak
enerji odaklà bir teknokent oluĀturma çalàĀmalarànàn da yürümekte olduØunu söyleyen
Aydàn, Türkiye’de birçok teknokentin olduØunu, fakat tematik olarak bir teknoparkàn ilk
defa hayata geçirileceØini söyledi. Aydàn; içerisinde temiz enerji, yenilenebilir enerji, enerji
kaynaklarà, enerjinin üretimi, daØàtàmà vb. gibi
konularàn olacaØà, Türkiye’de enerji ile ilgili
kim ne düĀünüyorsa, ne Ņkri varsa, neyi üretmek istiyorsa, neyi araĀtàrmak istiyorsa, neyi
sanayiyle paylaĀmak istiyorsa bunun odak
noktasà olacak bir tematik teknokent kurmak
istediklerini belirtti.
Aydàn Āöyle devam etti: “Biz OSTßM olarak
yaklaĀàk 120 bin metrekare alanàmàzà tamamen bu alana ayàrmàĀ durumdayàz. Bununla
ilgili gerekli dosyalaràmàzà sanayi bakanlàØàmàza iletmiĀ durumdayàz. ßnĀallah burayà

hep birlikte hayata geçireceØiz. Buranàn sadece OSTßM için deØil, Ankara için deØil,
Türkiye’de enerjinin dàĀa baØàmlàlàØànà azaltmak için, ülkenin en önemli problemlerinden
biri olan bu sorunu çözebilmek için de önemli
bir merkez olacaØàna inanàyoruz.”
OSTßM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi ve Ekopark Projesi
Koordinatörü Pànar Yalman ise, Ekopark Ņkrinin kümelenme çalàĀmalarà sonrasànda 2009
yàlànda stratejik planla gündeme alàndàØànà ve
bugün gelinen aĀamada Ekopark projesinin
ön Ņzibilitesi niteliØindeki çalàĀmanàn yapàldàØànà belirtti. Ön Ņzibilite çalàĀmalarà tamamlandàØànda gerçek Ņzibilite ve yol haritasànàn
belirlenmiĀ olacaØànà söyleyen Yalman, daha
ileriki yàllarda da uygulama aĀamasàna geçileceØini belirtti.
Yalman projenin amaçlarànà da Āöyle özetledi: “Proje kapsamàndaki genel amacàmàz
kümemizin faaliyetlerinde olduØu gibi kamuoyu, üniversite, sanayi, araĀtàrmacà, yatàràmcà,
tüm paydaĀlaràn bir arada olduØu bir ortam
hazàrlamak. %72 oranànda dàĀa baØàmlà olduØumuz enerji sektöründe teknolojilerin yerli
olarak üretilmesi için hem ortam hazàrlamak
hem de bu yönde politikalar geliĀtirilmesine
katkàda bulunmak istiyoruz. Ar-Ge faaliyetleri ile OSTßM’i yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri sektörünün üretim merkezi
haline getirebilmek için çalàĀàyoruz. Ankara
ve Türkiye’nin zengin akademik altyapàsà ile
yürütülen üniversitelerdeki çalàĀmalaràn sanayiye aktaràlarak ürüne dönüĀtürülmesi için
ortam hazàrlamak hedeŅndeyiz. Bu projeye
özel amacàmàz ise, Türkiye’de bir ilk olarak
tematik teknopark entegreli bir Ekopark’àn
kurulmasà için ön Ņzibilite raporu çàkaràlmasà
ve yol haritasàndaki ihtiyaçlaràn belirlenmesi
olacak.”

“Yenilenebilir enerjide
emekleme aúamasÕndayÕz”
Projeyi 2011 yàlà doØrudan faaliyet desteØi
kapsamànda destekleyen Ankara Kalkànma
Ajansà’nàn Genel Sekreteri Doç. Dr. Asàm
Balcà da konuĀmasànda, OSTßM’de yapàlacak
olan bu çalàĀmanàn sadece OSTßM için deØil
Türkiye için büyük hedeņer ortaya koyduØunu belirtti. “Eminim burada ortaya koyacaØàmàz baĀaràlà örnek Türkiye’nin diØer bölgelerine de örnek olacaktàr” diyen Balcà, bu
sebeple ortaya konan iĀin çok baĀaràlà olmasà
için çalàĀmak gerektiØini söyledi. Ülkenin
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enerji alanànda dàĀa baØàmlàlàØànàn boyutlarànàn çok yüksek olduØunu vurgulayan Balcà,
son yàllarda yenilenebilir enerji konusunu
son derece öne çàkarmàĀ durumda olduØunu
fakat Türkiye’nin bu alanda henüz emekleme
aĀamasànda olduØunu kaydetti. Balcà Āunlarà
söyledi: “Açàkçasà yenilenebilir enerji konusunda Ankara’da güneĀ ve rüzgar enerjileri
konusundaki potansiyelimiz Türkiye ortalamalarànàn biraz altànda kalàyor. Yine de bu
demek deØil ki biz bu ekipmanlarà, bu teçhizatà, bu teknolojiyi Ankara’da üretmeyelim.
Dolayàsàyla bizim asàl odaklanmamàz gereken
konu bu sektörlerde ihtiyaç duyulan teknolojinin Ankara’da üretilmesi ve baĀta Türkiye
olmak üzere buradan bütün dünyaya satàlmasà
ve Ankara sanayisinin de daha ileri noktalara
taĀànmasàdàr. Bu bakàmdan bu çalàĀmayà çok
önemsiyoruz.”

Prof. Dr. Birol KÕlkÕú
projenin teknik
detaylarÕnÕ paylaútÕ
Projenin Teknoloji DanàĀmanà Prof.
Dr. Birol KàlkàĀ da “Ekopark ve Tematik
Teknopark’àn Özellikleri Neler Olmalà?” baĀlàklà sunumunu toplantàya Hollanda’dan baØlanarak gerçekleĀtirdi.
Konuya baĀlarken öncelikle Türkiye’nin
mevcut enerji durumuna bakàlmasà gerektiØini söyleyen KàlkàĀ; “Özetle ülkemizde birincil enerji arzàmàzàn %72’si ithalat yoluyla
karĀàlanàyor ve sektörlerde kullanàlan toplam
84 MTEP (milyon ton eĀdeØer petrol) nihai
enerji tüketimi verimli bir Āekilde harcanmàyor. Mevcut durumun ve eØilimin deØiĀtirilebilmesi için sàra dàĀà, yenilikçi, akàlcà ve uzun
soluklu uygulamalaràn gerektiØi ortadadàr”
dedi.
Türkiye’nin mevcut enerji durumunda güneĀ ve jeotermal gibi diØer alternatif enerji
kaynaklarànàn önemli bir yeri olduØunu belirten KàlkàĀ, “Ülkemizin güneĀlenme haritasà
incelenirse bu alanda ne kadar zengin olduØumuz, özellikle Orta Anadolu ve Marmara
bölgelerinde yàllàk àĀànàmàn 1400-1500 kwh/
m2 yàl kadar yüksek olduØu görülüyor. Hollanda da Alkmaar kentinde kurulmuĀ olan
Sun City’de (GüneĀ ÿehri) 40 bin adet PV
panel 2,45 MW elektrik gücünde. Bu bölgenin yàllàk àĀàma miktarà ise 900 kwh/m2 yàl.
Ankara’nàn àĀàma deØerine baktàØàmàzda ise

1600 kwh/m2 yàl dolayànda. Neredeyse 2
misli. Hollanda’da Sun City gibi büyük bir
güneĀ kenti kuruluyorken Türkiye’de neden
kurulamadàØànà sorgulamak lazàm” diye konuĀtu.
KàlkàĀ sunumuna Āöyle devam etti: “Sürdürülebilir ekonomik büyümeden ne anlàyoruz.
DoØal kaynaklaràn tükenmesine dayalà bir
ekonomik büyümeyi tercih etmiĀiz, bu çok
yanlàĀ. Bu yanlàĀàmàz sebebiyle çevreye verdiØimiz zarar her geçen gün artarken, doØal
kaynaklaràn kendini yenileme kapasitesinin
ise her geçen gün azaldàØànà görüyoruz. Bu da
bize sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye
sahip olmadàØàmàzà gösteriyor. Dolayàsàyla
OSTßM’de kurulacak olan tematik teknoparkàn bu konuya eØilmesi gerekiyor.
Yenilikçi uygulamalaràn gerçekleĀmesi için
stratejik bir eØilim gerekiyor. Dünyadaki bu
stratejik eØilim içerisinde OSTßM Ekopark
önemli bir yer teĀkil edecektir, etmelidir.
Yenilikçi uygulamalar ve yerli enerji teknolojilerinin geliĀtirilmesi ana amacàmàz olmalà.
Türkiye aslen sürdürülebilir enerji zengini bir
ülkedir, yeter ki bu zenginlikten yararlanmak
için beyin gücümüzü kullanalàm, en önemli
potansiyelimiz ve varlàØàmàz bu.
Beyin gücümüz için ortak bir hedef çizelim. OSTßM Ekopark ve Tematik Teknopark
temel enerji sorunlaràmàzàn ele alàndàØà, sürdürülebilir, yenilikçi çözümler hedeņeyen,
Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin odaklandàØà
dinamik bir model, ucu açàk bir toplumsal
sürdürülebilirlik örneØi olabilir.
Sürdürülebilirlik dörtlemi nedir diye bakarsak… Toplumda çevre, toplumun kendisi,
enerji ve ekonomi birbiriyle zàtlaĀan, çeliĀen
olgulardàr. ÿu anki dünya içinde bu dört kavramàn ortak paydasà çok küçük. Bu ortak alanà
geniĀletmek ve daha optimum, daha gerçekçi
sürdürülebilir çözümleri arayàp bulmamàz lazàm. Bu 4 kavramà daha iç içe geçirip örtüĀen
ortak alanlarànà arttàrmamàz lazàm. Üstüne
üstlük mühendislik açàsàndan var olan birçok
kàsàtà da göz önünde tuttuØumuzda öncelikle
bu kàsàtlaràn geniĀletilmesi ve çevre, toplum,
enerji ve ekonomi çemberlerinin üst üste
oturmasànà saØlamak lazàm ki daha geniĀ,
daha akàlcà çözümler bulabilelim. ßĀte bunu
OSTßM Ekopark modelleyebilir, gerçekleĀtirebilir, çözümler üretip topluma, ülkemize
daha geniĀ anlamda yansàtabilir.
Dolayàsàyla çevre, enerji, ekonomi ve toplumsal refah ortak çözüm odaØà olmalàyàz.
Toplumla iç içe, sosyal doku ile örtüĀmeliyiz.

Dinamik bir bilgi, teknoloji, ürün, sistem
etkileĀim platformu oluĀturmalàyàz. Tematik boyutumuzu asla unutmamalàyàz bu da
toplam sürdürülebilirliktir. ßmkan saØlayàcà
ortam boyutu oluĀturmalà, Ar-Ge, Ür-Ge ve
yenilik boyutu olmalà, hedef odaklà model
boyutumuz olmalà. Yenilik motoru olmalà ve
bütüncül boyutumuzu geliĀtirmeliyiz.
Ekoparkàn boyutlaràna gelirsek, 1. boyut
tematik boyuttur. Burada neler olmalà; yenilenebilir enerji kaynaklarà, yenilikçi yeĀil
binalar olmalà ve enerji verimliliØi ön planda
olmalà. Dolayàsàyla ortaya koyduØu tematik
bakàĀ açàsàyla yenilik aktörlerini “harekete
geçiren” bir merkez olarak, bu hareketliliØin
saØlanmasà, savunucusu olmasà ve gerekli
ortamà saØlayan ve ekoparkàn 2. boyutu olan
imkan saØlayàcà ortam boyutunu oluĀturmalàyàz, yani araĀtàrma altyapàsà, üretim gücü,
iĀbirliØi, pilot uygulamalar ve pazarlama…
Fikirden ürüne tüm süreci destekleyerek
sürdürülebilirlik “dörtlemine” çözüm getirebilen Ar-Ge ve yenilik boyutu ise; yenilikçi
enerji teknolojilerinin kurgulanmasà, pilot uygulamalar, yerli, yenilikçi enerji teknolojileri
ile ülkemizin geleceØine katkà saØlanmasànà
içerir.
Bu yolla ortaya koyulan ekopark örnek bir
ekopark ve tematik bir teknopark olacaktàr.
Ekopark’àn tanàmà ve amacàna bakarsak;
Ekopark ve tematik teknopark, yenilikçi, çevre dostu teknolojilerin kurgulandàØà, üretildiØi ve uygulandàØà bir merkez olma hedeŅni
gerçekleĀtirme yönünde doØru ortamà saØlayan bir bütündür. Bu nedenle, Ekoparkàn alt
yapàsà ve enerji sistemlerinin ucu yeniliØe
açàk olacak, devamlà kendini yenileyecektir
(Döngü Ekserjisi). Her eklenti ve yenilikçi
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uygulama döngüye (sisteme) uygun nokta
(lar) da sürekli eklenecek veya çàkaràlacaktàr.
Böylelikle, sistem devamlà kendini içindeki
Ņrmalaràn yenilikçi teknolojilerini doØrudan
uygulayabilen, deneyen ve modelleyebilen
dinamik bir örnek olacaktàr.
Bu projeyle varmak istediØimiz noktada
ise; OSTßM Ekopark ve Teknopark’àn iç içe
bütünleĀmesi, fuar alanà, kütüphane, teknoloji müzesi, bilim müzesi, ekoloji müzesi, Ekopark, çocuklaràn birebir elleyerek ve dokunarak öØrenecekleri enerji ve çocuk müzesi var.
Ekopark’àn temel bileĀenleri Āu Āekilde karĀàmàza çàkàyor;
\ Sürdürülebilir üretim boyutu – OSTßM
\ Ar-Ge ve yenilik boyutu – AraĀtàrma laboratuarlarà
\ Ür-Ge ve yeni imalat teknolojileri
boyutu
\ Yenilikçi uygulamalar boyutu
(EKOPARK)
\ ßĀbirliØi boyutu – kümelenme
\ Pazarlama boyutu – EKOPARK
Show Room
\ Sosyal boyutu- Toplum refahànàn
sürdürüldüØü ve geliĀtirildiØi, modellendiØi bir ortam
\ Ekonomik boyutu- Ekonomisi sürdürülebilen bir park
\ Çevre boyutu- Sàfàr CO2 Salàmà ve
Net Sàfàr Enerji/Ekserji
Mevcut yetkinlikleri bu hedeņere çekebilen
bir merkez düĀlüyoruz. “Fikirden ürüne” tüm
süreci destekleyen bir merkez olmasà için hep
birlikte çalàĀacaØàz.”
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KalÕp sektörü TÜYAP Bursa’da buluúuyor!
ÜYAP Bursa Fuarcàlàk Anonim ÿirketi tarafàndan, Prestij Yayàncàlàk Ltd.
ÿti. ve UKUB Ulusal Kalàp Üreticileri BirliØi iĀbirliØi, KOSGEB Küçük ve Orta
Ölçekli ßĀletmeleri GeliĀtirme ve Destekleme
ßdaresi BaĀkanlàØà, Bursa BüyükĀehir Belediyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odasà desteØi ile hazàrlanan KALIP AVRASYA 2012,
Bursa 6. Kalàp Teknolojileri ve Yan Sanayiler Fuarà, AMBALAJ – PLASTßK FUARI
2012, Bursa 11. Ambalaj ve Plastik Endüstrisi ve Kauçuk Fuarà, BTSO 46. Komite

T

“Motorlu TaĀàtlar, Parça ve Aksamà ßmalatà”
iĀbirliØinde hazàrlanan BURSA OTOMOTßV YAN SANAYß FUARI, Otomotiv Yan
Sanayi, Yedek Parça ve Aksamlarà Fuarà ile
BURSA 2. GÜVENLßK SßSTEMLERß VE
ENDÜSTRßYEL TEMßZLßK VE HßZMETLERß FUARI eĀ zamanlà olarak 10 – 13 Mayàs 2012 tarihleri arasànda Bursa Uluslararasà
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.
Fuarlarda; Salon 1’de, Kalàp ßmalatçàlarà – Bilgisayar Destekli Tasaràm ve ßmalat,
Mühendislik Uygulamalarà, Salon 2’de Kalàp

Metal
iúlemede
Konya
buluúmasÕ

T

ÜYAP Konya Fuarcàlàk A.ÿ. tarafàndan TßAD Takàm Tezgahlarà Sanayici
ve ßĀadamlarà DerneØi iĀbirliØi, TßKA

Türk ßĀbirliØi ve Koordinasyon Ajansà BaĀkanlàØà, Konya Ticaret Odasà, Konya Sanayi Odasà
ve Makine Mühendisleri Odasà Konya ÿubesi
ve KOSGEB’in saØladàklarà deØerli destekler
ile düzenlenecek olan KONMAK 2012 Konya
9.Uluslararasà Metal ßĀleme Makineleri, Kaynak,
Kesme, Yan Sanayileri, Ekipmanlarà, Delme
Teknolojileri, Malzemeler ve El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarà 26 - 29 Nisan 2012 tarihleri
arasànda ßSKON ve KONELEX 2012 Fuarlarà ile
eĀ zamanlà olarak KTO - TÜYAP Konya Uluslararasà Fuar Merkezi’nde gerçekleĀtirilecek.
Sektöründe bölgesinin en önemli ve en kapsamlà buluĀmasà haline gelerek “Uluslararasà Fuarlar”
takvimine giren KONMAK 2012 Fuarànàn sektörünün Marka Fuarà haline gelmesinde baĀta Konya olmak üzere bu bölgenin sanayide ki aØàrlàØà
da etkili olmuĀ durumda.
Metal ßĀleme, ßstiņeme – Depolama- Lojistik ve
Elektrik – Elektronik sektörlerindeki dünya markalarànàn görkemli buluĀmasàna ev sahipliØi yapacak fuarlar 22 ülkeden 378 Ņrma ve Ņrma temsilciliØinin katàlàmà ile toplam 30.000m2 alanda
gerçekleĀtirilerek, 4 gün boyunca 756 markanàn
2.000’nin üzerindeki makine ve malzemesi ile
üretim süreçlerine iliĀkin yenilikler ve teknolojik
geliĀmeleri yurtiçi ve yurtdàĀàndan gelecek ziyaretçilerin beØenisine sunacak.
KONMAK, KONELEX ve ßSKON Fuarlarà,
26 – 27- 28 Nisan 2012 tarihlerinde 10:00 -19:00,
29 Nisan 2012 Pazar günü ise 10:00 – 18:00 saatleri arasànda ziyaret edilebilecektir.

Yan Sanayi – Teknik Hàrdavat - Kalàp Standart Elemanlarà – Aparat ve Fikstür Sistemleri - Kalàp ßmalat Makineleri, Kalàp Proses
Makineleri, Salon 3’te Otomotiv Yan Sanayi,
Salon 4’te ise Ambalaj Teknolojileri – Plastik
Makineleri, Güvenlik Sistemleri ve Temizlik
Hizmetleri Ņrmalarà yer alacak.
Bu yàl altàncàsà düzenlenecek Fuaràn, üretimde ihtiyaç duyulan kalàp, hammadde, ilgili
teknoloji, donanàm ve sistemlerdeki yenilikleri gösterecek olmasà sebebiyle Bursa ve
bölgesi baĀta olmak üzere ülkemizde gerçek-

leĀtirilen her türlü üretime hàz kazandàrmasà
bekleniyor.
Kalàp Avrasya 2012 Fuarà kapsamànda;
Kalàp ßmalat Çözümleri, Aparat-Fikstür Sistemleri, Kalàp ßĀlem ve ßmalat Makineleri ve
Ekipmanlarà, Kalàp Bakàm ve Tamir Servisleri, Kalàp Elemanlarà ve Hàrdavat Malzemeleri, Yarà Mamuller ve Hammaddeler, Bilgisayar Destekli Tasaràm ve ßmalat, Mühendislik
Uygulamalarà yer alàyor.
Fuarlar, 10 – 12 Mayàs 2012 tarihleri arasànda 11.00 – 20.00, 13 Mayàs 2012 tarihinde ise 11.00 – 19.00 saatleri arasànda ziyaret
edilebilecek.
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Nihat Ergün OSTñM’den açÜkladÜ

Büyümede 3. sÜradayÜz
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÕ Nihat Ergün, OSTøM’de EPTøM ¿rmasÕnÕ ziyaret etti.
FirmanÕn fabrika alanÕndan NTV’ye canlÕ yayÕnla ba÷lanan Bakan Ergün, son açÕklanan
büyüme rakamlarÕna göre Türkiye’nin büyüme hÕzÕ olarak 4. çeyrek itibariyle dünyada 3.
sÕrada oldu÷unu söyledi.

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanà
Nihat Ergün OSTßM’in önemli
Ņrmalaràndan EPTßM’i ziyaret
etti. Siemens, Legrand, Moeller, Group
Schneider, Phoenix Contact gibi dünya
çapànda marka olmuĀ Ņrmalaràn Āalt
malzeme bayiliØinin yanà sàra Siemens
sistem pano partnerliØini de üstlenmiĀ olan
Ņrmada Bakana Ergün’ü ASO BaĀkanà
Nurettin Özdebir, OSTßM OSB BaĀkanà
Orhan Aydàn, BaĀkan Yardàmcàsà Sàtkà
Öztuna, Bölge Müdürü Adem Aràcà,
OSßAD BaĀkanà Adnan Keskin ve Ņrma
yetkilileri karĀàladà.
Ziyarette sanayicinin kendisine iletmek
istediØi sàkàntàlarànà dinleme fàrsatà bulan
Ergün özellikle yeni teĀvik paketiyle ilgili
sorulara cevap verdi. Yeni teĀvik paketinin
PerĀembe günü BaĀbakan tarafàndan
açàklanabileceØini söyleyen Ergün, paketin
detaylaràyla ilgili Āu bilgileri verdi:
“Yeni teĀvik sisteminde 1. bölgede
yatàràmà olan bir yatàràmcà 6. bölgede teĀvik
edilmiĀ bir Āehirde yapacaØà yatàràmlarda
teĀvikten yararlanacak, bu Türkiye’deki
mevcut yatàràmcàyà diØer bölgelerde
yatàràm yapmaya teĀvik edecek bir unsur
olacak. TeĀvik uygulamasànda 6 bölge

Büyüme hàzànda dünyada ilk 3’teyiz
Sanayicilerle yapàlan sohbetin ardàndan
Ņrmanàn üretim alanàna kurulan canlà yayàn
alanàndan NTV’ye canlà baØlanan Bakan
Ergün, açàklanan büyüme rakamlaràyla
ilgili detaylà bilgi verdi.
Bakan Ergün, 4. çeyrek büyüme

BD`deki Pazarlama ve DaðÜtÜm KanallarÜ ile bunlara iliíkin özellikleri
söyle sÜralayabiliriz;

A) Perakende daðÜtÜm kanallarÜ
1)ToptancÜlar, 2)Department Store,3)Specialty Store 4)National Chains Store
5)Outlet Store 6)Off Price Store 7)Direct
Mail 8)Küçük ve orta ölçekli perakende
zincirleri olmak üzere çok çeíitlilik göstermektedir
B) Perakende PiyasasÜnÜn Özelliði
YapÜlan araítÜrmalara Gore, ABD tüketici
harcamalarÜ ekonomik faaliyetlerin %70’ini
kapsamaktadÜr. Perakende sektörü, kuruluí
ve çalÜían sayÜlarÜ bakÜmÜndan ABD’deki
ikinci büyük endüstridir.
C) Zincir MaðazalarÜn Perakende PiyasasÜndaki PayÜ:
Küçük ve orta ölçekli iíletmeler perakende
pazarÜndaki satÜílarÜn yarÜsÜndan daha az bir
kÜsmÜnÜ gerçekleítirmektedir. Maðaza zincirleri sayÜ olarak çok daha az olmasÜna karíÜn,
toplam perakende piyasasÜnÜn ciro hacminin
%50’lik kÜsmÜndan fazlasÜnÜ oluíturmaktadÜr
Bu nedenle maðazalar zincirlerine direkt
olarak urun satabilmek çok büyük anlam
taíÜmaktadÜr. Herhangi bir maðazalar zincir-

Tanju ESKß

tanjueskinyc@gmail.com

A

olacak. Geçen sistemde 4 bölge vardà. Bu
sefer bölgeler kalkànma ajansà bölgeleri
esas alànarak sàralanmadà. 2011 verilerine
göre sosyoekonomik geliĀmiĀlik endeksi
sàralamasà dikkate alànarak bölgeler
oluĀturuldu. Bu sàralamalar güncel. Buna
göre iller sàralandà. Belli noktalarda
ayràmlar oluĀturularak o ayràmlara göre
bölgeler meydana getirildi’’ dedi.
Belli yatàràmlarda kredi faiz desteØi
olduØunu, Ar-Ge’si Bilim Sanayi ve
Teknoloji BakanlàØà ve baØlà kuruluĀlarà
TÜBßTAK
tarafàndan
desteklenen
yatàràmlaràn hangi bölgede ve miktarda
olursa olsun destekleneceØini anlatan
Ergün, yatàràm miktarà 1 milyonun, 3
milyonun üzerinde de olsa bu yatàràmlaràn
en yüksek düzeyde teĀvik edilmiĀ olacaØànà
kaydetti.

rakamànàn
beklentiler
istikametinde
olduØunu belirterek, ‘’Son çeyrekte yüzde
5,2’lik bir büyüme rakamà gerçekleĀti ve
yàlàn tamamànda yüzde 8,5’luk bir büyüme
oldu. Bu büyüme rakamàyla 4. çeyrek
itibariyle dünyada 3. sàradayàz’’ dedi.
Bakan Ergün, orta vadeli programda
büyümeye iliĀkin ihtiyatlà rakamlar
ortaya koyduklarànà ve bu rakamlar revize
edilmesine karĀàn kamuoyu beklentilerinin
paralelinde bir rakama ulaĀtàklarànà
belirterek, Āunlarà söyledi: Muhtemelen
yàlàn tamamà itibariyle de Çin’den sonra
ikinci sàrada olabiliriz. 3. 4. çeyrekte
Hindistan ikinci Türkiye 3. Rusya 4.
Āeklinde bir sàralama var. Ama yàlàn
tamamànà Hindistan henüz açàklamadà.
Neticelere göre Türkiye Çin’den sonra
yàlàn tamamànà en çok büyüyen ikinci ülke
olarak tamamlamàĀ olacak.’’
Dünya ekonomisiyle bu kadar entegre bir
ekonomi olarak Türkiye’nin bu büyümeyi,
bu milli gelir düzeyini yakalayabiliyorsa,
Türkiye’nin bu süreçte çok iyi Āeyler
yapmasàna baØlà olduØunu anlatan Ergün,
Türkiye’nin geçen 8-9 sene içinde çok iyi
adàmlar attàØànà, temelini saØlamlaĀtàrdàØànà
ve ekonomisinin de yüzde 8,5 büyüme
gerçekleĀtirebildiØini,
10
bin
500
dolarlàk fert baĀàna milli gelir düzeyine
ulaĀabildiØini vurguladà.
Ergün, ‘’Bu istikrarà bozmazsak,
bu büyüme ortamànà bozmazsak, bu
makroekonomik dengeleri, mali disiplini,
bütçe disiplinini korumaya devam edersek,
Türkiye 2023 hedeņerine de ulaĀabilir.
2023’de hedeŅmiz 2 trilyon dolarlàk bir
milli gelire ulaĀmak. Fert baĀàna yaklaĀàk
25 bin dolara varan bir milli gelirin
olmasà’’ dedi.

ABD ií dünyasÜnda
baíarÜlÜ olmanÜn
altÜn anahtarlarÜ (II)

lerine girilmesi ve tutunulmasÜ halinde, çok
hÜzlÜ bir büyümeye imkan saðlanabilmektedir. Bu ayni zamanda íirket yapÜlarÜnÜn da
kurumsallaímasÜna olanak vermektedir.
En önemli maðazalar zincirleri arasÜnda
Macy`s ve Bloomingdale`si bünyesinde
bulunduran Federated Department Stores
Inc, JC Penney Company Inc, Nordsrom
Inc, Wal-Mart Stores, Target Corporation,
Sears. gösterilebilir..
Bu maðazalarÜn büyük bir bolumu tüketime
yönelik ürünlerini düíük maliyetli ülkelerden
ithalat yoluyla temin etmektedir. AlÜmlarÜnÜn
büyük bir bölümünü ABD`de kurulmuí,
yerleíik toptancÜ íirketler kanalÜyla yapmaktadÜrlar.

Baíta Çin olmak üzere diðer ülkelerden
gelen rekabet karsÜsÜnda Türk firmalarÜnÜn
da buna yönelik pazarlama stratejileri geliítirmesi gerekmektedir. Pazara girip kendi
ürünlerini kendileri satmalÜdÜr.
Özellikle Cinli firmalar basta olmak üzere,
pek çok rakip ülke firmalarÜ pazarlama
ofislerini ABD`de oluíturmuí ve satÜílarÜnÜ
kendileri yapar hale gelmiílerdir.
ABD ekonomik büyüklüðünden de anlaíÜlacaðÜ üzere, çok hÜzlÜ büyünebilecek bir
pazardÜr.
Sonuç ve Deðerlendirme
ABD pazarÜndan Türkiye yeterince pay
alamamÜítÜr. Pay alamamasÜnÜn nedeni

15

SakaryalÕ Makineciler
OSB yolunda
Sakarya Makina
ømalatçÕlarÕ Birli÷i (SAMøB),
Sakarya Valili÷ine Do÷u
Marmara Makina ømalatçÕlarÕ
øhtisas OSB için resmi
baúvurusunu yaptÕ.

M

akina ve makina aksamlarà imalat sektöründe öncülük
yaparak, Ar-Ge ve inovasyona dayalà, katma deØeri yüksek bir
sektör olan makina imalat sektörünün
yönlendiricisi olmak ve Sakarya’daki
makina imalatçàlarànà bir araya getirmek amacàyla kurulan Sakarya Makina
ßmalatçàlarà BirliØi (SAMßB), ßhtisas
OSB baĀvuru dosyasànà tamamlayarak
Sakarya ValiliØi’ne resmi baĀvurusunu
yaptà. Sakarya Valisi Mustafa Büyük’ü
ziyaret eden Dernek Yönetim Kurulu
BaĀkanà Metin Kar baĀkanlàØàndaki SAMßB heyeti, Sakarya ValiliØi, Sakarya
Ticaret ve Sanayi Odasà (SATSO) ve
DoØu Marmara Kalkànma Ajansà’nàn
(MARKA) desteØiyle hazàrlanan baĀvuru dosyasànà sundu. Vali Büyük, Sakarya ve DoØu Marmara Bölgesini makina
imalat sektörünün önemli bir merkezi
haline getirecek ihtisas OSB baĀvurusunun hayàrlà olmasànà diledi.
Sakarya’nàn büyük Āehirlere olan yakànlàØàna ve lojistik avantajlaràna deØinen
SAMßB BaĀkanà Kar, ana üreticiler ile
yan sanayicinin bir araya getirileceØi,
üretim verimliliØinin ve üniversite iĀbirliØinin saØlanacaØà, ortak satàĀ ve
üretim alanlarànàn bulunacaØà, yeĀil alan
ve sosyal donatàlarà baràndàran projenin
baĀaràyla tamamlanmasà ile Türkiye’nin
dünyada örnek gösterilecek bir ihtisas
OSB’ye kavuĀacaØànà kaydetti. Kuracaklarà bu ihtisas OSB ile Türk makina
imalat sanayinin geliĀimini hàzlandàracaklarànà ve projenin sektöre rekabet
avantajà kazandàracaØànà belirten BaĀkan Kar, ihtisas OSB’de 5 yàl içerisinde
700 Milyon Dolarlàk yatàràm yapàlacaØànà ve bu yatàràm karĀàlàØànda 12 bin
500’den fazla kiĀiye iĀ imkânà saØlanacaØànà belirtti.

fiyatlarÜn düíüklüðü deðildir.Türkiye`in
ortalama ihracat fiyatlarÜndan yüksek olan
ülkeler, bu pazarda bizden çok daha fazla
urun satmaktadÜr.
Avrupa`da yaíanmakta olan muhtemel
olumsuzluklara karsÜn ABD pazarÜ bizim
ülkemiz için pek çok fÜrsatlarÜ içerisinde
barÜndÜrmaktadÜr.Ülkemiz ortalama fiyatlarÜ
diðer ülkelere göre yüksek olmadÜðÜndan,
yapÜlmasÜ gereken aktif olarak pazarda yer
almaktÜr.Firmalar kendi pazarlama ofislerini
kurmalÜdÜr.Ülkemiz dií pazarda ofis, maðaza
vb. gibi oluíumlar yapan firmalara tevsik
vermektedir.Bu imkan da firmalar acÜsÜndan
göz önünde bulundurulmalÜdÜr.
ABD pazarÜnda yoðun bir rekabetin olmasÜ,
bu pazara özgü oluíturulacak pazarlama
stratejilerinin de uzun vadeli olarak planlanÜp uygulanmasÜnÜ gerektirmektedir.
Son 10 yÜlda pazarda aðÜrlÜðÜ olan pek çok
ülkenin üretici firmalarÜnÜn ABD`de satÜí ve
pazarlama ofislerinin olduðu unutulmamalÜdÜr.
ABD`ye ihracat yapmak, AB ülkelerinden
daha avantajlÜdÜr.Çünkü Avrupa’daki çok
farklÜ diller, zevkler ve ülke pazarlarÜ olmasÜna karsÜn, ABD`de tek bir dil vardÜr ve bu
özelliðiyle kültürü birbirine daha yakÜn insan
topluluðundan oluímaktadÜr.
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Enerji Kümesi Genel Kurul YaptÜ

Y

apàlan rekabet analizi çalàĀmasà sonucunda Ostim’in gelecek dönemde rekabet edebilirliØini arttàracak
dört kümeden birisi olarak 2008 yàlàndan bu
yana faaliyetlerini sürdüren Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, dernekleĀme sürecinin ardàndan
ilk genel kurulunu gerçekleĀtirdi.
Bugüne kadar Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri konusunda faaliyet
gösteren üye Ņrmalaràyla birlikte birçok
etkinlik düzenlemiĀ, birçok ulusal ve uluslararasà etkinlikte bulunmuĀ, bu alandaki
birçok akademik ve kamu kurumlarà ile iĀbirlikleri gerçekleĀtirmiĀ olan küme, uluslar
arasà projeler yazabilmek, uygun projelere

ortak olabilmek, bazà kamu desteklerinden
faydalanabilmek gibi sebeplerle, kümelenmenin henüz ülkemizde tüzel bir kiĀilik olarak tanànmamasàndan dolayà dernekleĀme
yoluna gitmiĀ.
2011 yàlànàn Aralàk ayànda kurulan Ostim
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi DerneØi ilk genel kurulunu 17 Mart 2012 tarihinde OSTßM-ODTÜ
Teknokent binasànda gerçekleĀtirdi. Küme
üyeleri ve bazà destekleyici kurum ve kuruluĀ temsilcilerinin katàlàmàyla gerçekleĀtirilen genel kurulda, kümenin yapmàĀ olduØu
faaliyetler katàlàmcàlar ile paylaĀàldà. Daha
sonra gerçekleĀtirilen kapalà oylama sonucunda ise küme yönetim kurulu ve denetim

kurulu aĀaØàdaki Āekilde oluĀturuldu.
Yönetim Kurulu
Orhan AYDIN (OSTßM Organize Sanayi
Bölge MüdürlüØü), YaĀar ÇELßK (BßYOMASS Enerji Teknolojileri San. ve Tic.
Ltd. ÿti.), Yusuf TAÿÇI (TAÿÇI MAKßNA
San. ve Tic. Ltd. ÿti.), Aydàn CÖMERT
(OSCAR Makina ßnĀ. San. ve DàĀ Tic. Ltd.
ÿti.), Güray KORUN (FORM Endüstri Tesisleri Sanayi A.ÿ.)
Denetim Kurulu
Bülent DURDU ( ßSTEK Solar Isà San. ve
Tic. A.ÿ.), Yavuz TOPÇU (HßDRONERJß
Hidrojen ve Enerji Sist. San. ve Tic. Ltd.
ÿti.), Yunus Emre BAYRAKLI (ENERBAY Biyogaz Teknolojileri)

Enerji sektörü Solarex’de buluútu

O

stim Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi 1214 Nisan 2012’de ßstanbul Fuar
Merkezi’nde gerçekleĀen 5. Uluslararasà GüneĀ Enerjisi & Teknolojileri Fuarà’na stantlà
katàlàm saØladà. AçàlàĀànà Çevre ve ÿehircilik
Bakanàn ErdoØan Bayraktar’àn yaptàØà fuara
yerli ve yabancà katàlàmcàlaràn yoØun ilgisi
vardà.
Fuara katalog, broĀür ve ürünleri ile ortak
küme standànda katàlàm saØlayan Ņrmalardan ßSTEK Solar, ERL Enerji, Necron ve

Sun Enerji müĀterileri ile birebir görüĀme iĀ
baØlantàlarà kurma imkanà buldular. Ayràca
küme üyesi Ņrmalardan ODC, Form A.ÿ. ve
EDH Enerji de kendi stantlarà ile Solarex fuarànda yer aldàlar.

O

STßM Medikal Sanayi Kümelenmesi, üye Ņrmalaràna
destek olmak, gerçekleĀtirdiØi
çalàĀmalarà etkin bir Āekilde tanàtmak,
network geliĀtirmek ve yeni iĀbirliØi
ve iĀ geliĀtirme fàrsatlarà oluĀturmak
için 12-15 Nisan 2012’de gerçekleĀen
EKSPOMED Fuaràna 50 m2 lik alana
kurulu standà ile katàlàm gerçekleĀtirdi.
Genel katàlàmàn yoØun olduØu gözlemlenen fuarda Medikal Küme standà da
oldukça yoØun ilgi gördü.
OSTßM Medikal Sanayi Kümelenmesi Ņrmalaràndan ayràca stant açanlaràn
da küme Yönetim Kurulu ile birlikte
ziyaret edildiØi fuarda 1000 adet küme
katalogu ve broĀürü ilgilenen katàlàmcàlara ulaĀtàràldà. Türkiye’de ve uluslararasà arenada faaliyet gösteren sektör
temsilcisi örgütlenmeler ile görüĀmelerin de gerçekleĀtirildiØi fuarda ayràca
sektörel medya kuruluĀlarà ile daha etkin bir iletiĀim aØànàn geliĀtirilmesi için
görüĀmeler de gerçekleĀtirildi.
Medikal Kümenin yürütmekte olduØu SaØlàk Teknolojileri Endüstriyel
Tasaràm Koordinasyon Merkezi ve
ßhracat Kapasitesi GeliĀtirme Projeleri
büyük ilgi ve beØeni ile karĀàlanàrken,
dört gün süren etkinlik süresince 10’un
üzerinde Ņrma OSTßM Medikal Sanayi
Kümelenmesi’ne üyelik baĀvurusu gerçekleĀtirdi.

Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi’nin bilinirliØini
arttàrmak, sektör Ņrmalaràyla yakàn iliĀkiler
içinde olmak, küme üyesi Ņrmalarà temsil
etmek ve sektörel geliĀmeleri yakàndan takip
edebilmek için katàldàØà organizasyona yurt
dàĀàndan da yoØun Ņrma katàlàmà vardà.

ñ

zer sorulara alacaðÜmÜz yanÜt büyük olasÜlÜkla
íöyle olacaktÜr:

Atilla ÇINAR
Makina Mühendisi

acinar@etik.com.tr

çinde bulunduðumuz Nisan ayÜnÜn 17’si,
Köy Enstitüleri’nin kuruluí yÜl dönümü.
Ülkemizde eðitim sisteminin köklü deðiíikliðe uðramak üzere olduðu ve açÜkçasÜ
çocuklarÜmÜzÜ, yani ülkemizin geleceðini nasÜl
bir eðitim sisteminin beklediðini bilmediðimiz bu günlerde Türkiye’nin köy enstitüleri
deneyimini bir daha anÜmsamakta yarar var.
Birçok ülke tarihinde, bizim kurtuluí savaíÜmÜz gibi, büyük savaílar yer alabilir.
Birçok ülke, büyük yÜkÜm ve acÜlara neden
olan deprem, sel, tsunami gibi felaketlerle
de karíÜlaímÜí olabilir. ñnsanlÜk tarihi büyük
yÜkÜmlar, insan kayÜplarÜ ve tarifsiz acÜlar yaíayan ülkelerin bu durumlarÜnÜ yeni kuíaklar
yetiítirerek aíabildiklerini gösterir. Yaíanan
felaketlerin üstesinden gelecek kuíaklar
yetiítirmenin yolu ise hep saðlÜklÜ eðitim
süreçleri olmuítur.
ñíte ülkemizde yaíanmÜí olan ve neredeyse
tüm dünyanÜn hayranlÜk ve takdirini kazanan ‘köy enstitüleri deneyimi’ de, yoksul ve
yorgun düímüí bir ulusun geleceðini yeniden kazanmasÜ için gösterilen olaðanüstü
çabanÜn öyküsüdür. Köy Enstitüsü deneyimi
yakÜn tarihimizin en yaratÜcÜ (evrensel terim
ile en ‘inovativ’) uygulamasÜdÜr.
Kurtuluí savaíÜndan yorgun ve yoksul çÜkmÜí, nüfusunun büyük çoðunluðu köylüden
oluían bir ulusun geleceðini kurtarabilmenin
yolu ancak yenilikçi düíünce ve uygulamalarla açÜlabilirdi. Çözülmesi olanaksÜz
gibi görünen zor ve büyük problemlerin
olduðu yerlerde yaratÜcÜ olmanÜn ve bilinen
yollarÜn dÜíÜnda çözümler aramanÜn zorunlu
olduðunu kavrayan bir avuç insan bir yol
bulmuítu: Yenilikçi, yaratÜcÜ, insan odaklÜ ve
ihtiyaca yönelik bir eðitim sistemi!
Köy enstitüleri deneyimi ülkemizde ne yazÜk ki yalnÜzca 10 yÜl kadar yaíadÜ. Ancak bu
kadar kÜsa süre bile binlerden oluían ve ülke
insanÜnÜ geleceðe hazÜrlayacak bir öðretmen
ordusunun ortaya çÜkmasÜnÜ saðladÜ. Köy

OSTñM
Medikal Küme
Exspomed’deydi

Eðitim sorunumuz ve
17 Nisan

enstitüleri deneyimi, tüm yenilikçi ve yaratÜcÜ buluílar gibi çok çeíitli çevrelerin eleítiri
ve hatta saldÜrÜlarÜna maruz kaldÜ. Tüm yaratÜcÜ ve yenilikçi buluílar gibi bu buluí da ateí
ile yüz yüze kaldÜ ve yeterli desteði göremediði için yok olmaya razÜ geldi.
Köy enstitülerine yönelik eleítirilerden
belki de en haksÜz olanÜ, köy enstitülerinin
köylüyü köye mahkûm edeceði, kalkÜnma
ve sanayileímeyi, dolayÜsÜyla íehirleímeyi
engelleyeceði eleítirisidir. Bu eleítirinin ne
kadar haksÜz ve gerçek dÜíÜ olduðunu geçen
zaman çok açÜk göstermiítir: Bugün ülkemizde baíarÜlÜ olmuí birçok mühendisin, doktorun, sanatçÜnÜn, hukukçunun, yöneticinin ya
da politikacÜnÜn köy enstitülü bir öðretmenin
çocuðu olmasÜ ya da temel eðitimini köy
enstitüsü mezunu öðretmenlerden almÜí
olmasÜ herhalde bir rastlantÜ olamaz.
Köy Enstitüleri yaíadÜklarÜ çok kÜsa dönemde bile baíarÜlÜ olmuílardÜr. Çünkü bu eðitim
kurumlarÜ ülkenin ihtiyacÜnÜ doðru belirlemií
ve bu ihtiyacÜ karíÜlayacak insanÜ iíin içinde
yetiítirmiílerdir.
Bugün ülkemiz, kurtuluí savaíÜ sonrasÜnda olduðu gibi, bir köylü toplumu deðildir.
Nüfusun büyük bir çoðunluðu íehirlerde
yaíamakta ve çalÜían nüfusun önemli bir
bölümü ‘sanayi iíçisi’ olarak çalÜímaktadÜr.

Sanayi yatÜrÜmlarÜndaki oldukça önemli
bir pay ise, sayÜlarÜ son 20 yÜlda çok artan
KOBñ niteliðindeki iíletmelere aittir. YatÜrÜm
ve üretim yapan, ürettiðini dünyanÜn birçok
ülkesine satan, farklÜ sektörlerden büyük
kuruluílara yan sanayi hizmeti veren binlerce küçük iíletme Anadolu’nun her tarafÜna
yayÜlmÜí durumda.
Bu türden binlerce iíletmeyi kurmuí,
yaíatmaya ve daha da büyütmeye çalÜían
iíletme sahiplerine íu sorular sorulsa:
- Çok para harcayarak almÜí olduðunuz
geliímií üretim tezgâhlarÜnÜ emanet edeceðiniz teknisyenlerin nasÜl bir eðitim sürecinden
geçmií olmasÜnÜ tercih edersiniz?
- Zorlukla elde ettiðiniz kazançlarla almÜí
olduðunuz tasarÜm ve test ekipmanÜnÜ, ofis
araç gereçlerini, bilgisayarlarÜ maksimum
verimlilikle kullanacak elemanlarÜn hangi
eðitimleri almÜí olmasÜnÜ istersiniz?
- Neredeyse ömrünüzü harcayarak oluíturduðunuz, bin bir zorluðu yenerek bir
yerlere getirdiðiniz, büyük özverilerle rekabet kulvarÜna soktuðunuz iíletmenizi teslim
edeceðiniz çocuk ve torunlarÜnÜzÜn nasÜl bir
eðitim almasÜnÜ istersiniz?
ñíletmelerimizin, dolayÜsÜyla da ülkemizin
geleceðini çok yakÜndan ilgilendiren bu can
alÜcÜ sorular daha da artÜrÜlabilir. Bu ve ben-

ñíletmelerimizin daha rasyonel (akÜlcÜ)
çalÜíabilmeleri ve daha verimli ve rekabetçi
olabilmeleri için her íeyden önce iyi yetiímií
insan kaynaðÜna ihtiyaç var.
Peki, ‘iyi yetiímií insan’ ne demektir? Bu
insan kendiliðinden mi ortaya çÜkar yoksa iyi
tasarlanmÜí eðitim süreçlerinden geçerek mi
olgunlaíÜr?
DünyanÜn en geliímií ülkeleri acaba yetiímií insan kaynaðÜnÜ nasÜl saðlÜyorlar?
Biraz bilimsel düíünüldüðünde kolayca
anlaíÜlmaktadÜr ki, yalnÜzca pozitif bilimin
temellerini kavramÜí, çok yönlü düíünebilen, her íeyden önce matematik, geometri,
fizik ve kimya bilen, sanatÜn en az bir dalÜyla
ilgilenen yaratÜcÜ çocuklar bizim altyapÜlarÜmÜzÜ daha iyi daha verimli iíletebilirler.
Tüm insanlarÜn ve kuíkusuz tüm çalÜíanlarÜn iyi ahlaklÜ olmasÜ, yapÜlan iíin etik
kodlarÜna uygun davranmasÜ, saygÜlÜ olmasÜ
vb. deðerler kuíkusuz çok önemlidir. ÇalÜíanlarÜmÜzÜn erdemli, sebatkar, kanaatkar
olmasÜ da çok güzel ve önemlidir. Ancak tek
baíÜna erdem, iyi ahlak, sebat hiçbir zaman
bir matematik problemini çözmeye yetmez.
Tüm insanlar için çok önemli ve gerekli
olan iyi ahlak ve erdemin temelinde bilimsel
bilgi olmadÜðÜnda günümüzün teknolojik
araçlarÜ programlanamaz, çalÜítÜrÜlamaz,
operasyonlarÜn sonuçlarÜ ölçülüp deðerlendirilemez. KÜsacasÜ rekabet edilemez.
Hal böyleyse, nasÜl bir eðitim sisteminin
gerekli olduðu da kendiliðinden ortaya çÜkmÜyor mu?

NîSAN 2012

ORGANîZE SANAYî GAZETESî

19

Antalya OSB 11 bin kiíiye istihdam yaratacak
Antalya OSB, 3’üncü geniúleme alanÕnÕn da devreye girmesiyle istihdamÕnÕ 3 yÕl içinde 20 bin kiúiye çÕkarmayÕ hedeÀiyor.

T

oplam 258 parselde 9 bin civarànda kiĀinin istihdam edildiØi Antalya Organize
Sanayi Bölgesi inĀaatà süren yatàràmlar
ve kamulaĀtàrma aĀamasàndaki 3’üncü geniĀleme alanànàn da devreye girmesiyle istihdamànà
3 yàl içinde 20 bin kiĀiye çàkarmayà hedeņiyor.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu BaĀkanà Çetin Osman Budak, OSB’de
9 bin civarànda kiĀinin istihdam edildiØini, üretimin 1 milyar 250 milyon dolara, ihracatàn ise
600 milyon dolara ulaĀtàØànà belirterek, bölgede
yatàràmlar bittiØinde 3 yàl içinde istihdamàn 20
bin kiĀiye çàkmasànà hedeņediklerini söyledi.
Bu süreçte üretimin 3 milyar dolara, ihracatàn
ise 1 milyar dolara çàkmasànà öngördüklerini
ifade eden Budak, “Antalya OSB’de bir yandan
inĀaat halinde olan Ņrmalar birer birer üretime
geçerken, diØer yandan yeni fabrika inĀaatlarà
hàzla devam ediyor. Bölgede halen 55 Ņrma inĀaat çalàĀmasà yapàyor” dedi.
Toplam 6 bin 920 dekar alan üzerine kurulu Antalya OSB’de 1’inci ve 2’nci geniĀleme
alanlarànda toplam 258 parsel bulunduØunu dile
getiren “Bu parsellerin 153’ünde üretim yapàlàyor. 7 parsel kapalà. 3’üncü geniĀleme alanàn da
devreye girmesi ile parsel sayàsànàn toplam 317
adede ulaĀacaØànà kaydeden Budak, “3’üncü geniĀleme alanànda 59 parselin kamulaĀtàrma çalàĀmasànà bekliyoruz. Özellikle çevreyle uyumlu
üretim tesisleriyle Türkiye’nin en baĀaràlà 10
OSB’si arasànda gösteriliyoruz. Türkiye’nin en
büyük 500 ve 2’nci 500 sanayi kuruluĀu listesinde de üçer Ņrmamàz var. ‘Örnek OSB’ olarak

TarlasÕz pamuk
üretiyorlar
Āak OSB’deki (UOSB)
Ņrmalar, tekstil Ņreleri geri
dönüĀümünde dünyanàn
üssü olma yolunda hàzlà adàmlarla,
ilerliyor. UOSB’de faaliyet gösteren
geri dönüĀüm Ņrmalarà, yàllàk 350
bin ton tekstil teleŅ ve 150 bin ton
pet ĀiĀeyi ipliØe dönüĀtürerek, ülke
ekonomisine yàllàk yaklaĀàk olarak
1 milyar Dolar katkà saØlàyor. Geri
dönüĀüm sektörü denildiØinde akla
ilk gelen illerden birisinin UĀak
olduØunu ifade eden UOSB Yönetim
Kurulu BaĀkanà Ali Yàldàràm,
UĀak’à geri dönüĀüm üssü olarak
nitelendirdiklerini söyledi. Yàldàràm,
Tekstil teleņerinin toplanarak önce
ayàklandàØànà ve iĀlemden geçirilerek
önce elyaf, ardàndan iplik haline
getirildiØini belirterek, “UĀak geri
dönüĀüm sektöründe, tarlasàz pamuk
üretiyor. Tarlasàz pamuk üretirken de
renkli pamuØu da elde etmiĀ oluyor
ve üretilen renkli pamuklaràn içinde
kimyasal ve boya hammaddesi
olmadàØàndan çevreye zararsàz ve
tarlasàz pamuk üretmiĀ oluyoruz.”

U

nitelendirilen bölgemiz peyzaj düzenlemeleri,
altyapà ve üstyapà yenileme yatàràmlarà ile de
Ņrmalara yaĀanabilir bir çevre sunuyor. Her türlü kentsel altyapàsà tamamlanmàĀ olan Antalya
OSB’nin 1’inci ve 2’nci geniĀleme alanànda dahili yollaràn orta refüjlerine bordür döĀenmesi,
1’inci geniĀleme alanànda ayràca renkli kilit taĀlarà ile kaldàràmlaràn oluĀturulmasà çalàĀmalaràna
baĀlandà. Bu bölümlere eĀ zamanlà olarak peyzaj
düzenlemesi de yapàlacak” açàklamasànà yaptà.
Antalya OSB’de oluĀabilecek elektrik aràzalarànda kesinti sürelerinin, bundan etkilenen ka-

tàlàmcà tesis sayàsànàn azaltàlmasà için kurulacak
ring sisteminin scada sistemi ile desteklenmesi
amacàyla yenileme yatàràmlaràna da baĀlandàØànà
aktaran Budak, “Antalya OSB içindeki havai
hatlar yeraltàna alàndà. Hattà olmayan yol ve çevrelerin aydànlatmasà ise LED‘li aydànlatma armatürleri ile saØlanacak. Böylece enerji de daha
verimli ve etkin kullanàlacak” Āeklinde konuĀtu.

Son 2 yàlda 48 parsel tahsis edildi
Antalya OSB’de 2010 yàlànda toplam 15 adet

186 bin 959 metrekarelik parsel tahsisi yapàldàØànà aktaran Budak, “GeçtiØimiz yàl da toplam
33 adet 411 bin 159 metrekarelik parsel tahsisi
yapàldà. Toplam 48 parselden oluĀan 598 bin
118 metrekarelik alanàn 5 parseli gübre sektörü, 10 parseli plastik sektörü 11 parseli makine
metal sektörü, 3 parseli kimya sektörü, 1 parseli
gàda sektörü, 3 parseli tekstil sektörü, 2 parseli
ahĀap sektörü, 4 parseli kaØàt sektörü, 3 parseli
elektrik makine sektörü ve 6 parseli diØer sektörlere daØàldà” dedi.
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