




OCAK 2011ORGAN�ZE SANAY� GAZETES� 1

Ankara Ticaret Odas�’n�n Hazine 
Müste�arl��� ve Merkez Bankas� 
verilerinden yapt��� belirleme-

lere göre, Türk sermayesi 3 bin 500’e 
yak�n � rmayla toplam 103 ülkede çe�itli 
sektörlerde faaliyet gösteriyor. Türk yat�-
r�mc�lar�n yurt d���nda, büyük bölümünü 
enerji, bankac�l�k, bilgi ve ileti�im, imalat 
sanayi ve ticaret gibi sektörlere yapt�kla-
r� do�rudan yat�r�mlar�n toplam tutar� 24 
milyar dolara yakla�t�. 

Yat�r�mlar�n 20 milyar dolar� 
son 10 y�lda gerçekle�ti.

  Türk yat�r�mc�lar�n yurt d���na yapt�k-
lar� do�rudan yat�r�mlar�n tutar� 2001 y�l�-
na kadar 3.7 milyar dolar düzeyinde bulu-
nuyordu. Merkez Bankas�’n�n verilerine 
göre bu tutar Ekim 2010 itibariyle 23,6 
milyar dolara kadar yükseldi. Yap�lan bu 
yat�r�m�n 21 milyar dolar� ödenmi� ser-
maye olarak yat�r�mc�lar�n Türkiye’den 
ihraç ettikleri sermaye ile Türkiye’ye ge-
tirmeyip sermayeye ekledikleri kar pay� 

ve di�er fonlardan, 2.6 milyar dolar� ise 
bu kurulu�lara Türkiye’deki sahipleri 
taraf�ndan verilen borçlardan olu�uyor. 
Türkiye’nin yurt d���ndaki do�rudan yat�-
r�m stokunun, yakla��k 20 milyar dolarl�k 
k�sm�n�n 2001-2010 y�llar�n� kapsayan 
son 10 y�ll�k dönemde olu�tu�u belirlendi. 

En fazla yat�r�m 
2007 y�l�nda yap�ld� 

 2000 y�l� sonu itibariyle yurt d���nda 
Türkiye sermayeli toplam bin 154 � rma 
faaliyette bulunuyordu. 2001 y�l�nda 114 
� rma için 1 milyar 453 milyon dolar, 
2002 y�l�nda 126 � rma için 482 milyon 
dolar, 2003 y�l�nda 144 � rma için 412 
milyon dolar, 2004 y�l�nda 209 için � rma 
860 milyon dolar, 2005 y�l�nda 217 � rma 
için 1 milyar 389 milyon dolarl�k sermaye 
yurt d���na transfer edildi. 

 Türkler’in yurtd���ndaki 
bankac�l�k yat�r�mlar�

3 milyar dolar 

 Yurt d���ndaki Türk yat�r�mlar�n�n 
sektörel da��l�m�nda ikinci s�ray� ise ban-
kac�l�k al�yor. Bankalar�n genellikle Türk 
vatanda�lar�n�n yo�un olarak ya�ad��� 
ülkelerde banka kurmalar�, �ube açmalar� 
ve bu tür kurulu�larla ortakl��a gitmeleri-
nin yan� s�ra büyük sermaye gruplar�n�n 
� nansal holding �irketleri olu�turmalar� 
Türkiye’nin yurt d���ndaki mali-arac� ku-
rulu�lara yönelik yat�r�mlar�nda önemli 
bir patlama yaratt�. Türk yat�r�mc�lar�n�n 
yurt d���ndaki bankac�l�k yat�r�mlar� 3 
milyar dolar, bankalar d���ndaki � nansal 
kurulu�lara yapt�klar� yat�r�mlar da 1,6 
milyar dolara ula�t�. 

Niçin yurt d���na 
yat�r�m yap�yorlar ?

 Türk yat�r�mc�lar� yurt d���na do�-
rudan yat�r�m yapmaya yönlendiren en 
önemli etkenin “pazar çe�itlendirme iste-
�i” oldu�u belirlendi. Hazine Müste�ar-
l��� taraf�ndan yap�lan bir çal��man�n so-
nuçlar�na göre yat�r�mc�lar�n yüzde 47’si 

YÖNET�M MERKEZ�
Uzayça�� Cad. Uzayça�� Ticaret 

Merkezi No:29/47 Ostim/ANKARA
Tel : 0 312 385 58 20 - 21

Faks : 0 312 385 78 37
www.ostimgazetesi.com

REKLAM REZERVASYON

0 312 385 58 20 - 21

Bask� : Dünya Yay�nc�l�k A.�. 

Görsel Tasar�m
Bar�� YURTSEVER

Prodüksiyon : Prodüksiyon :

Ostim Medya A.�. 
Ad�na �mtiyaz Sahibi

Orhan AYDIN

Genel Yay�n Koordinatörü
Kemal ÇEKÜÇ

Yay�n Kurulu
Orhan AYDIN
S�tk� ÖZTUNA

Bünyamin KANDAZO�LU
Ümit GÜÇLÜ

Veli SARITOPRAK

 16’da

Gülnaz KARAOSMANO�LU

 10’da

Belge, bölgemiz ve 
ülkemiz ad�na
umut verici

�� adaml���, 
giri�imcilik, 
sanayicilik üzerine 
özlü sözler

�efik ÇALI�KAN

 7’de

2011 Ekonomi 
Tahminleri

Atilla ÇINAR

 19’da

Test cihaz� 
tasarlay�p 
üretmek

24 milyar Dolar göçtü!
 Türk yat�r�mc�lar�n yurtd���na yapt�klar� do�rudan yat�r�mlar 24 milyar dolara yakla�t�. 3 bin 500’e 

yak�n � rmayla 103 ülkede faaliyet gösteren Türk yat�r�mc�lar sektörel olarak en fazla enerji ve bankac�l�k 
sektörlerine ilgi gösterdi.
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Milli modern makineli tüfe-
�in tamamen milli imkan-
lar kullan�larak tasarlan�p 

üretilmesine ili�kin proje imzaland�. 
Tüfe�i üretecek olan Makina Kim-
ya Enstitüsü’ndeki törene, Milli Sa-
vunma Bakan� Vecdi Gönül, Savun-
ma Sanayi Müste�ar� Murad Bayar, 
Türk Silahl� Kuvvetleri yetkilileri 
kat�ld�. Bakan Gönül, törende yapt�-
�� konu�mada, 1. Dünya Sava��’nda 
gösterilen kahramanl�klara de�ine-
rek, makineli tüfek gibi unsurlar�n 
milli olarak üretilmesinin önemli 
oldu�unu belirtti. Gönül, “Strateji-
mize dayanmal�y�z, ehliyetimize da-

yanmal�y�z, kabiliyetimize dayan-
mal�y�z. ��te bu kabiliyetimizi art-
t�racak silahlardan bir tanesi de, ne 
parças�nda, ne kendisinde, yurtd���-
na muhtaç olmayaca��m�z bir silah 
üretmemiz gerekir” diye konu�tu. 
Bakan Gönül, böyle bir projenin ha-
yata geçirilmesinde geç kal�nd���na 
i�aret ederek, “Ama bu mühendisle-
rimize f�rsat verilmedi�inden, kola-
ya gidildi�inden, lisansla yap�ld��� 
için gecikmi�tir. Mühendislerimize 
bir f�rsat verilince neler yap�ld�-
�� ortaya konuluyor. Dü�ünün ki 
2008’lerde ortaya ç�kan bir tekno-
lojiyi bugün Türkiye üniversitele-
riyle birle�erek uygulayabiliyor. 
Ben bunu dü�ünenlerden ba�laya-
rak, uygulamaya koyan herkese te-
�ekkür ediyorum” dedi. Daha sonra 
“Milli Modern Makineli Tüfek Pro-
jesi” imzaland�.

Eleman arayan � rmalarla i� ara-
yan adaylar� online ortamda 
bir araya getiren secretcv.com 

2010 y�l�n�n son çeyre�inin i� pro� lini 
ç�kartt�. 4. çeyrek verilerine göre teks-
til sektörü kriz öncesi parlak dönemine 
geri dönerken, ma�azac�l�k ve peraken-
decilik sektörü ise 2010 y�l�nda lider-
li�i b�rakmad�. 2010 y�l�nda ç�kan ilan 
say�s� bir önceki y�la göre 2 kat artar-
ken, y�l boyunca Secretcv.com üzerin-
den aranan ki�i say�s� ise 265 bin oldu. 
Secretcv.com 2010 y�l�n�n 4. çeyre�i 
olan Ekim, Kas�m, Aral�k aylar�nda, 
Türkiye’de eleman arayan � rmalar ve i� 
arayan adaylar taraf�ndan en çok ra�bet 
gören sektörleri belirledi ve “�� Pro� li 

Ara�t�rmas�” 4. çeyrek verilerini aç�k-
lad�. 2010 y�l�nda yükseli�ini sürdüren 
sektörler; perakende ve ma�azac�l�k 
sektörü, tekstil, sa�l�k, turizm, bilgi tek-
nolojileri sektörleri olurken, i� arayan 
adaylar�n tercihleri ise bankac�l�k � nans, 
tekstil, bilgisayar ve bilgi teknolojileri 
ile in�aat sektörlerinde yo�unla�t�. 3. 
çeyrekte yükselen sektörlerden biri olan 
in�aat ve tekstil sektörü de 2010 y�l�nda 
yükselen sektörlerden olmay� ba�ard�. 

Tekstil sektörü ikinci bahar�n� ya��yor 
“�� Pro� li” ara�t�rmas� 4. çeyrek veri-
lerine göre en çok ilan yay�nlanan sek-
törler aras�nda tekstil yüzde 9.5 oran�yla 
ikinci s�raya yükseldi. 3. çeyrekte de en 
çok ilan yay�nlanan sektörlerden biri 
olarak dikkat çeken tekstil sektörü bu 
yükseli�ini dördüncü çeyrekte de devam 
ettirmeyi ba�ard� ve 2010 y�l�nda y�ld�z� 
parlayan sektörler aras�nda yerini ald�. 
�hracatta Uzak Do�u’nun b�rakt��� bo�-
luklar� dolduran ve alternatif bir pazar 
yaratan Türk tekstil sektörü kriz sonra-
s� ikinci bahar�n� ya��yor. 2010 y�l�nda 
yeniden ata�a geçen ve markala�maya 
ba�layan tekstil sektörü eski parlak gün-
lerine geri döndü. Ma�azac�l�k ve pera-
kende sektörü ise daha önceki çeyrekler-
de de oldu�u gibi yükseli�ini % 13’lük 
bir oranla sürdürmeye devam etti.

MÜS�AD: Küresel aktör olmal�y�z

Kendi makineli 
tüfe�imizi üretece�iz

2010 y�l�n�n 
parlayan y�ld�z� tekstil

MÜS�AD Geni�letilmi� Ba�-
kanlar Toplant�s�’nda bir ko-
nu�ma yapan Müstakil Sana-

yici ve ��adamlar� Derne�i(MÜS�AD) 
Ba�kan� Ömer Cahad Vardan, “2011’de 
yüzde 5-6 civar�nda dengeli ve müte-
vazi bir büyümenin gerçekle�ece�ini 
dü�ünüyoruz. Önemli olan, bu dalga-
l� süreçte gemiyi istikrarl� bir �ekilde 
yüzdürmeye devam ettirebilmek ve 
elde etmi� oldu�umuz küresel aktör du-
rumumuzu peki�tirmektir” dedi. 

 Vardan, krizden ç�kma sürecinde 
istihdam konusunda gösterilen hassa-
siyetin, ulusal tasarru� ar�n artt�r�lmas� 
konusunda da gösterilmesi gerekti�i-
ni vurgulayarak, “Bu, cari aç�k mese-
lesinin çözülmesinde de ba�l�ca gö-
revlerimizdendir” ifadesini kulland�. 
Vardan, özellikle AB ve ABD’de eko-
nomik s�k�nt�lar�n sürdü�ü bir dönem-
de, 2011 y�l�nda, 2009’dan 2010’a ge-
li�te oldu�u gibi h�zl� bir büyüme bek-
lemediklerini ifade etti.

Türkiye kriz sürecinde 
di�er ülkelerden ayr�ld�

Son zamanlarda Türkiye için tarihi top-
lant�lara �ahit olundu�unu dile getiren 

Vardan, “Tüm bu çal��malar, toplant�lar, 
belgelerin haz�rlanmas� gösteriyor ki, 
art�k kamu sektörü, özel sektör ve sivil 
toplum, ortak bir ülkü hede� yle, birlikte 
yol al�yor ve birlikte ülke kalk�nmas�-
na hizmet etmeye çal���yor” dedi. 1929 
y�l�ndan bu yana dünya ekonomisinin 
kar��la�t��� en büyük ekonomik kriz 
olan 2008 – 2009 krizinin, esas etkileri-
ni 2009 y�l�nda gösterdi�ini dile getiren 
Vardan, “Bu kriz süresince Çin hariç 
tüm dünya ekonomilerinde önemli daral-
malar ya�and�, Türkiye de bu y�l� yüzde 
4.7’lik bir küçülme ile kapatt�. 2010 y�-
l�nda ise, geli�mekte olan ülkelerde h�zl� 
bir iyile�me görülürken, krizin merkez 
üssü olan ülkelerde toparlanma, nispeten 
daha yava� gerçekle�ti. ABD, Japonya 
ve AB ülkeleri gibi birçok geli�mi� eko-
nominin büyümesi, yüzde 1 ila yüzde 4 
aras�nda gerçekle�irken, Türkiye, büyü-
me ve istihdam cephesindeki kay�plar�n� 
h�zla tela�  ederek, ilk 3 çeyre�i yüzde 
8.9 oran�nda bir büyüme ile kapatm�� ve 
bu anlamda pozitif olarak ayr��m��t�r” 
�eklinde konu�tu. 

Sanayi üretimi krizden s�yr�ld�

 Türkiye’de sanayi üretiminin, krizle 
ya�ad��� dü�ü�ten s�yr�lmay� ba�ard���na, 
hatta kriz öncesi rakamlar�n� bile a�maya 
ba�lad���na dikkat çeken Vardan, ayn� za-
manda kapasite kullan�m oran�n�n yüksel-
mesinin, sanayi sektörünün, krizi tamamen 
geride b�rakt���n� göstermesi aç�s�ndan se-
vindirici oldu�unu söyledi. Vardan, bunun 
yan�nda, kamu maliyesinde Türkiye’nin 
çizmi� oldu�u tabloya da bak�lacak olunur-
sa, 2010 verilerinin, krizden ç�k��la birlikte 
ba�layan toparlanman�n devam etti�ini söy-
ledi.

Ak�llarda soru i�aretleri var

2010 y�l�n� tamamlay�p, 2011 y�l�na girdik-
ten sonra ak�llarda hala bir tak�m beklentiler 
ve baz� soru i�aretlerinin oldu�unu dile geti-
ren MÜS�AD Ba�kan� Vardan, “Bütçe ba�-
ta olmak üzere, birçok göstergenin olumlu 
gidece�ine inanmam�za ra�men, 2011 y�l� 
performans�, kendi dinamiklerimiz haricin-
de, çok büyük ölçüde iki d�� faktöre ba�l� 
olacakt�r. Bunlardan ilki, dünya çap�nda 
uluslararas� sermaye hareketlerinin hac-

mindeki geli�melerin ne yönde olaca��d�r. 
�kincisi ise, Avrupa’daki borç krizinin ne 
�ekilde devam edece�idir. Bizim aç�m�z-
dan Euro bölgesindeki sorunlar derinle�-
mez ve sermaye ak�mlar� Türkiye’ye giri� 
yapmaya devam ederse, 2011’de büyük bir 
ihtimalle 2010’a benzer bir büyümeyi ger-
çekle�tirebiliriz. Tabii, bu senaryoda cari 
i�lemler aç���nda bir art�� görülebilece�inin 
beklentisi içinde de olmam�z gerekiyor” 
�eklinde konu�tu. Vardan, Türkiye’de si-
nerji platformlar�n�n olu�turulmas� gerek-
ti�ine inand�klar�n� vurgulayarak, böylece, 
ekonominin tüm aktörlerinin, gerekirse 
fedakarl�klar yaparak hedefe odaklanaca��-
n�n alt�n� çizdi.

 MÜS�AD’�n Geni�letilmi� Ba�kanlar Toplant�s� 
Ankara’da yap�ld�. Toplant�da konu�an MÜS�AD 
Ba�kan� Ömer Cahad Vardan önemli mesajlar verdi.

 Cumhuriyet tarihinde 
ilk kez, Türkiye’nin öz 

kaynaklar� kullan�larak 
makineli tüfek üretilecek. 
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Ülkemizin küresel arenada rekabetçi olabilmesi için 
haz�rlanm�� ‘karar verici’nin plan�d�r. Hiç de�ilse bir 
plân vard�r.

�lgili bakanl�k sitesinde yay�nlanmas�na ve bas�n 
toplant�s� ile tan�t�lmas�na kar��n bir gazetemiz ‘ele geçirdik’ 
diye yazm��t�. Sanayiciyi de ilgilendiren ‘belge’ daha 
sonra herkes gibi bizim de elimize geçti! “Orta ve yüksek 
teknolojili ürünlerde Avrasya’n�n üretim üssü olmak” 
ön hedefi ile yay�nlanan “Sanayi Strateji Belgesi” daha 
rekabetçi bir özel sektör olu�turmay� öngörüyor. 

Yetkililerin belgeyi yay�nlarkenki ifadesi ile,“Orta ve 
yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki 
a��rl���n�n art�r�lmas�, dü�ük teknolojili sektörlerde katma 
de�eri yüksek ürünlere geçilmesi ve becerilerini sürekli 
geli�tirebilen �irketlerin ekonomideki a��rl���n�n ar�t�lmas� 
�eklinde üç temel stratejik hedef tespit edilmi�tir.” 

Hedeflerin gerçekle�tirilebilmesi için de “72 eylemden” 
söz ediliyor.

Belgenin analizini, ele�tirisini ve yorumunu konunun 
uzmanlar� yap�yor; yapacakt�r.  Plân� sanayicilerin genel 
olarak olumlu buldu�unu ve ‘hayata geçirilirse anlam 
kazanaca��’ görü�ünde olduklar�n� ifade edelim…

***

Ostim, 2008’de ba�latt��� sektörel kümelenme 
sürecindeki hedeflerini  olgunla�t�rd�. Kamu kurumlar�nda, 
özel sektörde, bölgesel-yerel yönetimlerde, meslek 
kurulu�lar� ve üniversitelerde ve tabi ki KOB�’lerde 
‘fark�ndal�k’ olu�tu. Çal��malar Ankara Kalk�nma 
Ajans�’n�n aktif olarak i�ba�� yapmas� ve ‘do�rudan faaliyet 
destek program�’ çerçevesinde kabul edilen projelere 
dönü�tü. Bu y�l yine bölgesel kalk�nmaya katk� anlam�nda 
Ostim OSB yeni projeler üretecektir. 

Türkiye’de Organize Sanayi  Bölgelerinin var olu�unun 
Cumhuriyetin önemli kararlar�ndan biri oldu�u söylenir. 
Bu üretim üslerinin arzu edilen verimi sa�lamas� için iyi ve 
ciddi yönetilmesi gerekti�i bilinir. Ostim OSB yeni binas�, 
yeni yönetim sistemleri ve uzmanla�an yönetim kadrosu 
ile 2011’de daha zinde olacakt�r. Yönetim Kurulunun 
hedef ve icraatlar�n� bölge aktörleri isti�are etmesi, öneri 
ve ele�tirilere aç�k olmas�, karar süreçlerine sivil toplum 
örgütlerinin de dahil edilmesi motivasyonu ve ‘üretimi’ 
art�racakt�r. Öyle ki Ostim Yönetimi, bir yanda Yemen’e 
sanayi bölgesi kurulmas� için masaya otururken, öbür 
yanda Hakkari Küçük Sanayi Sitesi için ‘ne yapabilirim’ 
diye kafa yoruyor.

***

Son bir konu;

Türkiye’nin kendi uça��n�, kendi insans�z hava arac�n�, 
kendi otomobilini, kendi makineli tüfe�ini, kendi 
motorunu, kendi metrosunu, kendi güne� pilini, kendi 
enerji tribünlerini yapmas� gerekir; kendine ait olmayan 
ancak d��ar�dan almak zorunda kald��� ne varsa yapmak 
zorundad�r.

Bunlar� gerçekle�tirme iddias� çerçevesinde tabi ki 
hayaller kurulur, deneme yan�lma olur, hatalar yap�l�r. 
Zaman ve kaynak harcan�r. Her �eyin bir maliyeti vard�r 
ve hiçbir zaman geç de�ildir; tren kaçmam��t�r. 

Denir ki, “Bir ki�i treni kaç�r�rsa arkadan gelen 
öbür trene biner. Bir ulus treni kaç�r�rsa ba�ka bir 
ulus onu al�r götürür.”

Editörden

Stratejiler,
plânlar
ve trenler...

Kemal ÇEKÜÇKemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr

TBB: 2010 KOBiÕlerin yõlõ oldu

�� makineleri sektörü Çin’i sollad�

Makine ve otomotivin hedefleri belirlendi

Aktif Büyüklük 
1 trilyon liray� geçti

2010 sonu itibariyle bankac�l�k 
sektörünün toplam aktif 
büyüklü�ünün 1 trilyon liray� 

geçti�ini ve 1 trilyon 15 milyar 
liral�k bir hacim olu�tu�unu belirten 
Keskin’in aç�klamalar� özetle �öyle:

 Toplam mevduat yüzde 21 
art��la 644.6 milyar TL, toplam 

krediler yüzde 34 art��la 532.3 
milyar TL, menkul de�erler ise 
yüzde 10 art��la 287.9 milyar liraya 
ula�t�.

 Mevduata göre krediler daha 
h�zl� büyüyor. Kredilerde büyüme 
h�z� hem TL, hem yabanc� parada 
var. Mevduattaki büyüme ise 
TL’de.

Takiptekiler azal�yor
 Krediler kapsam�nda, toplam 
KOB� kredileri yüzde 39’luk art��la 
116 milyar liraya ula�t�. Bu art���n 
orta boy i�letmelerde yüzde 48, 
küçük boy i�letmelerde yüzde 40 

oldu�u aç�kland�.

 2010 sonunda, sektörde tahsili 
gecikmi� alacaklar 2009 sonuna göre 
21.7 milyar liradan 19.8 milyar TL’ye 
geriledi. Takipteki kredi kartlar�n�n 
toplam kredi kartlar�na oran� da 
yüzde 11.6’dan yüzde 8.7’ye dü�tü.  
Türk bankac�l�k sektöründe 2009 
sonunda 9 bin 27 olan �ube say�s�, 
2010 sonunda 9 bin 465’e, 172 bin 
403 olan çal��an say�s� da 178 bin 
504 ki�iye yükseldi. 2010 sonu 
itibar�yla tüm zamanlar�n en yüksek 
çal��an ve �ube say�s�na ula��ld�.

Türkiye’de i� makineleri 
sat��lar� bir önceki y�la 
göre yüzde 93 büyürken, 

Türkiye bu ba�ar�s�yla Çin’i de 
geride b�rakt�. Türkiye �� Maki-
neleri Distribütörleri ve �malat-
ç�lar� Birli�i (�MDER) Ba�kan� 
Cüneyt Divri�, 2011 y�l�nda ise 
yüzde 30’luk büyüme hedefle-
diklerini aktard�. Divri�, “2011 
y�l� büyüme rakam� ile asl�nda 
2007 y�l�n� bile yakalayam�yo-
ruz. Geçen y�l 7 bin 700 adet 
sat�� gerçekle�tirdik. Bu y�l ise 
10 bin olmas�n� hedefliyoruz.” 
dedi. Vinç sektörünün i� maki-

neleri içerisinde gerek üretici 
firma gerekse cirosal büyüklük 
ve ihracat a��rl��� ile ayr� bir 
öneme sahip oldu�una dikkat 
çeken Cüneyt Divri�, “Bu önem 
do�rultusunda bakanl�klar�m�-
z�n da üst düzey kat�l�m� ile 2. 
Türkiye Vinç Sektör Zirvesi 
organizasyonumuzu gerçekle�-
tirdik. Zirvede Ar-Ge deste�i, 
pazarlama ve ihracat kredisinin 
önemine vurgu yap�ld�.” diye 
konu�tu. 140 firma temsilcisinin 
kat�ld��� zirvede al�nan kararlara 
göre Sanayi Bakanl���, 300 vinç 
firmas�n� denetleyecek.

Hazine Müste�arl���, Eko-
nomi Koordinasyon 
Kurulu’nun gerçekle�tiri-

len 57. toplant�s�nda Türkiye Oto-
motiv Sektörü Strateji Belgesi ve 
Eylem Plan� ile Türkiye Makine 
Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem 
Plan� taslaklar�n�n de�erlendiril-
di�i ifade edilerek, her iki sektör 
için 2011-2014 dönemi hede� eri-
ne ula�mak için at�lmas� gerekilen 
ad�mlar�n ele al�nd��� bildirildi.
 Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu’nun Devlet Bakan� ve 
Ba�bakan Yard�mc�s� Ali Baba-
can ba�kanl���ndaki 57. toplant�-
s�; Devlet Bakan� Cevdet Y�lmaz, 
Devlet Bakan� Zafer Ça�layan ve 
Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat 

Ergün’ün kat�l�m� ile gerçekle�-
tirildi. Toplant�da, “Türkiye Oto-
motiv Sektörü Strateji Belgesi ve 
Eylem Plan�” ile “Türkiye Ma-
kine Sektörü Strateji Belgesi ve 
Eylem Plan�” taslaklar�n�n de�er-
lendirildi�i belirtildi. Aç�klama-
da, Sanayi ve Ticaret Bakanl��� 
koordinasyonunda kamu ve özel 
sektörden ilgili kurum ve kuru-
lu�lar�n katk�lar�yla haz�rlanan bu 
iki doküman�n, “Türkiye Sanayi 
Stratejisi Belgesi” esas al�narak 
2011-2014 döneminde ad� geçen 
iki sektöre yönelik temel hede� e-
ri, öncelikleri ve belirlenen hedef-
lere ula�mak için at�lmas� gereken 
ad�mlar� içerdi�i ifade edildi.

 Türkiye Bankalar Birli�i Genel Sekreteri Ekrem 
Keskin, bas�n toplant�s� düzenleyerek, bankac�l�k 
sektörünün 2010 y�l� performans�n�n detaylar�n� 
ve 2011 y�l�na ili�kin öngörülerini aç�klad�.

 Dünyadaki krize ra�men Türk ekonomisinin rekor 
büyüme performans� gösterdi�i 2010 y�l�nda i� makineleri 
sektörü de dünya liderli�ine oturdu.

 Hazine Müste�arl���’n�n 57. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplant�s�nda 2011-
2014 dönemi hede� erine ula�mak için at�lmas� gereken ad�mlar ele al�nd�.

“Bir ki�i treni kaç�r�rsa 
arkadan gelen trene biner. Bir 

ulus treni kaç�r�rsa ba�ka bir 
ulus onu al�r götürür.”
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Ankara Ticaret Odas� (ATO) Ba�-
kan� Sinan Aygün, yapt��� yaz�l� 
aç�klamada siyasi partilerin ser-

giledi�i birlik ve beraberlikle i� aleminin 
yüzünü güldü�ünü vurgulad�. Aygün, 
haz�rlanmas� ve çal��malar� uzun y�llar 
süren Türk Ticaret Yasas� ve Borçlar 
Yasas�’n�n hükümet, muhalefet ve di�er 
partilerin uzla�mas�yla h�zl� bir �ekilde 

yasala�mas�ndan duydu�u mem-
nuniyeti dile getirdi. Neredeyse 
yar�m as�rd�r yürürlükte olan iki 
yasan�n ihtiyaçlara cevap verir 
nitelikten uzakla�t���n� hat�rlatan 
Aygün, yeni yasalar�n i� hayat�n-
da önemli de�i�iklikler yapaca��-
n� kaydetti. 

Uzla�� sonucu ç�kan 
yasalar   yüzleri güldürdü

 Partiler aras� uzla�man�n 
en fazla “Torba Yasa” ça-
l��malar�nda görüldü�ünü 
kaydeden Aygün, aç�klama-
s�nda �u görü�lere yer verdi: 
“TBMM’deki partilerimiz 
büyük bir uzla�ma ve özveri 

göstererek halk�n, i� aleminin yara-
r�na kanunlar� ç�kard�lar ve Torba 
kanun için de çal��malar�n� sürdü-
rüyorlar. Ba�ta Adalet ve Kalk�nma 
Partisi Genel Ba�kan� ve Ba�bakan 
Recep Tayyip Erdo�an olmak üze-
re, Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Ba�kan� Kemal K�l�çdaro�lu’na, 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel 

Ba�kan� Devlet Bahçeli’ye ve Bar�� 
ve Demokrasi Partisi E� Ba�kan-
lar� Gültan K��anak ve Selahattin 
Demirta�’a ve tüm milletvekilleri-
mize, ATO üyeleri ad�na te�ekkür 
ediyorum. Yat�r�m ve i� ortam�n�n 
iyile�tirilmesi için kazan�lan bu iv-

menin sürdürülmesi, Türkiye’nin 
kalk�nmas� yolunda at�lacak önem-
li ad�mlardan biri olacakt�r. Siyasi 
partilerimizin gösterdi�i bu birlik 
ve beraberli�in ülke ç�kar�n� ilgi-
lendiren her konuda sergilenmesi en 
büyük temennimizdir.”

2007 y�l�ndan itibaren 2 fazdan 
olu�an fuar, 03 – 06 �ubat 2011 
tarihleri aras�nda düzenlene-

cek 1. faz�yla Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde ba�layacak fuara Ostim 
OSB de kendi fuar� ve üye � rmalarla 
kat�lacak. Ostim’den OSB taraf�ndan 
düzenlenen 232 metrekarelik alanda 
Murat Rulman, HEMA�, Göksek  

Makine, Vibromak, Miksan ve Cema-
tek � rmalar�n�n kat�laca�� fuara ayr�ca 
otobüs organizasyonu da yap�lacak.

 WIN fuarlar�n�n 2. Faz� da 17 - 20 
Mart 2011 tarihleri aras�nda düzenle-
necek.

 WIN - World of Industry Fuar�, 
80’den fazla sektörel birlik ve kurulu-
�un deste�iyle düzenleniyor.

Ostim OSB’den 
ziyaret 

organizasyonu

 Ostim OSB Fuar 
Organizasyon birimi 
taraf�ndan 5 �ubat 
cumartesi günü saat 
05:30 da Ostim OSB 
binas� önünden fuar zi-
yareti için otobüs kal-
d�r�lacak.

ATO Ba�kan�’ndan partilere te�ekkür

WIN Fuar� için 
geri say�m ba�lad�

ATO Ba�kan� Sinan Aygün, son günlerde siyasi partilerin sergilemi� oldu�u birlik 
ve beraberli�in, sanayi ve yat�r�m piyasas�n�n yüzünü güldürdü�ünü kaydetti.

Türkiye ve Avrasya Bölgesi imalat endüstrisinin 
en önemli fuar� olan WIN - World of Industry Fuar�, 
her sene oldu�u gibi bu sene de tüm Türkiye’den 
gelen ziyaretçi ve kat�l�mc�lar�yla iç pazar�n 
hareketlenmesinde önemli bir rol oynayacak.
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Türkiye �� Kurumu (��-Kur) 2010 
Aral�k ay�nda i�verenin kendisine 
yapt��� yüzde 46.7’si niteliksiz 

yüzde 53.7’si nitelikli eleman talebinden 
olu�an toplam 33 bin 818 ki�ilik aç�k 
i� kadrosuna, yüzde 60.7’si niteliksiz, 

yüzde 39.3’ü ise nitelikli elemanlardan 
olu�an ki�ileri yerle�tirdi. Buna göre 
kurumun yapt��� i�e yerle�tirmelerde 
niteliksiz ki�ilerin nitelikli çal��anlara 
oranla yüzde 50 daha fazla i� bulma 
olana��na sahip oldu�u görüldü. 
��-Kur 2010 Aral�k ay� �statistik Bülteni 
yay�nland�. Buna göre, Aral�k ay�nda 
Kuruma ba�vuran 43 bin 34 ki�inin 
yüzde 34’ünün herhangi bir niteli�i 
olmayan vas�fs�z i�gücünden olu�tu�u 
görüldü. Yine ay içinde al�nan 33 bin 
818 aç�k i�in; yüzde 46.7’si niteliksiz, 
yüzde 53.7’si nitelikli eleman talebinden 
olu�tu. Yap�lan i�e yerle�tirmelerin 
yüzde 60.7’sine denk gelen 11 bin 11ki�i 
niteliksiz ve i�e yerle�tirilenlerin yüzde 
39.3’ü de nitelikli elemanlardan olu�tu. 
Bununla birlikte Kuruma kay�tl� i�gücü 

say�s� geçen y�l�n ayn� ay�na göre 254 
bin 500 ki�i azalarak 1 milyon 604 bin 
355 ki�i, kay�tl� i�siz say�s� ise 274 bin 
808 ki�i azalarak 1 milyon 414 bin 541 
ki�i oldu. Kay�tl� i�gücü yüzde 13.7 
oran�nda, kay�tl� i�siz say�s� ise yüzde 
16.3 oran�nda azald�. 

Aral�k’ta 2 bin 700 engelli 
kuruma ba�vuruda bulundu

 Aral�k ay� içerisinde ��-Kur’a i� 
aramak amac�yla 2 bin 678 özürlü ki�i 
ba�vuruda bulundu. Kurum, Aral�k ay� 
içerisinde 10 bin 526 adet özürlülere yö-
nelik aç�k i� al�rken, yine ay içerisinde 3 
bin 177 özürlü ki�iyi i�e yerle�tirdi. ��e 
yerle�tirilenlerin yüzde 99.2’si ise özel 
kesim i�yerlerine yap�lan yerle�tirmeler-

den olu�tu. Halen, i� aramak amac�yla, 

Kuruma 76 bin 449 özürlü ki�i kay�tl� 

bulunuyor. Kurum kay�tlar�na göre Ka-

s�m ay� sonu itibar�yla 21 bin 524 ki�ilik 

özürlü aç�k kontenjan� bulunuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 
2008-2010 Eylül döneminde 
yapt��� çal��ma sonucunda top-

lam 845 bin 465 çal��an ile 39 bin 228 
i�yerinin kay�t d��� oldu�unu saptay�p, 
kay�t alt�na ald�. 2010 y�l� içerisinde ka-
y�t d��� istihdam çal��malar� sonucunda 
ise 358 bin 540 çal��an ile 16 bin 386 
i�yerinin kay�t d��� oldu�u belirlendi. 
SGK Ba�kan� Zarars�z, Kurumu’nun 
2010 y�l� de�erlendirmesini yaparak, 
kurumunun 2011 y�l� hede� erini aç�k-
lad�. Zarars�z, kay�td��� istihdam ve 
denetim alan�nda gerçekle�tirilen faa-
liyetler hakk�nda da bilgi verdi. Zarar-
s�z, sosyal güvenlik sisteminin aktüer-
yal yap�s�n�n düzeltilmesi ve dolay�-
s�yla sürdürülebilir bir sosyal güvenlik 
sisteminin olu�turulmas� bak�mdan ka-
y�t d��� istihdam�n önlenmesinin büyük 
önem ta��d���n� vurgulad�. Bu kapsam-
da sosyal güvenlik il müdürlüklerinde 

kurulan KAD�M servislerinin, müfet-
ti� ve kontrol memurlar�nca yap�lan 
denetimler ile di�er kamu kurum ve 
kurulu�lar�n�n denetim elemanlar�n�n 
yapt��� çal��malar�n, ALO 170 hatt� 
ve elektronik ortamda kamu kurum ve 
kurulu�lar�yla veri payla��m�n� içeren 
etkin ve cayd�r�c� bir denetim sistemi 
kuruldu�unun alt�n� çizdi. Zarars�z’�n 
yapt��� aç�klamalara göre 2008-2010 
Eylül döneminde toplam 845 bin 465 
çal��an ile 39 bin 228 i�yerinin kay�t 
d��� oldu�u tespit edilip, kay�t alt�na 
al�nd�. 2010 y�l� içerisinde kay�t d��� 
istihdam çal��malar� sonucunda ise 

358 bin 540 çal��an ile 16 bin 386 i�-
yerinin kay�t d��� oldu�u tespit edildi. 
 Kay�t d��� Çal��t�r�lan 6 Bin 566 
Ki�inin Sosyal Güvenli�i Sa�land�
SGK müfetti�lerinin, 1 Ocak-30 Ka-
s�m 2010 tarihleri aras�nda yürüttük-
leri inceleme ve soru�turmalar neti-
cesinde; 6 bin 458 i�yerinde denetim 
yap�ld�. 645 i�yeri tescil edilirken, 
kay�t d��� çal��t�r�lan 6 bin 566 ki�i-
nin sosyal güvenli�i sa�land�. Çe�itli 
sigorta yard�mlar�ndan yararlanmak 
amac�yla 2 bin 629 sahte sigortal� 
tespit edildi. 2 bin 235 i� kazas� ve 
meslek hastal��� vakas�n�n soru�-

turulmas� tamamland�, i� kazas� ve 
meslek hastal��� vakalar�nda bin 502 
i�verenin sorunluluk hali saptand�. 
 48.5 Milyon TL �dari Para 
Cezas� Uygulanmas� Önerildi
Sosyal güvenli�e ili�kin mevzuat 
hükümlerine ayk�r� davrand��� sap-
tanan i�yerleri hakk�nda toplam 48 
milyon 459 bin 9 TL tutar�nda idari 
para cezas�n�n uygulanmas� önerildi. 
SGK’yla sözle�me imzalayan sa�l�k 
hizmeti sunucular�ndan al�nan sa�l�k 
hizmeti ve ilaç temini i�lemleri gere�i 
119 özel hastane, 145 eczane, 3 op-
tisyen firmas�, 83 t�bbi malzeme sat�� 
firmas� ve 145 di�er sa�l�k tesisi hak-
k�nda yap�lan incelemeler neticesinde 
109 sa�l�k hizmet sunucusunun söz-
le�melerinin feshedilmesi istendi.

Niteliksiz eleman daha �ansl� ç�kt�!

16 Bin 386 i�letme kay�t d��� ç�kt�

Türkiye �� 
Kurumu’nun i�çi 

yerle�tirmelerinde 
niteliksiz elemanlar�n 

oran�n�n, nitelikli 
elemanlara göre 

daha yüksek oldu�u 
aç�kland�.

SGK, 2008-2010 Eylül döneminde toplam 845 

bin 465 çal��an ile 39 bin 228 i�yerinin kay�t 

d��� oldu�unu tespit edip, kay�t alt�na ald�.

Kamu �hale Kurumu, y�llar süren 
planlama ve çal��malar�n ard�ndan 
ihale altyap�s�n�n küçük bir k�sm�n� 

devreye soktu. Elektronik Kamu Al�mlar� 
Platformu (EKAP) olarak adland�rd�klar� 
sistem ile tüm kamu kurumlar�n�n daha 
�effaf ve rekabetçi bir �ekilde yani daha 
dü�ük maliyetlerle sat�n al�mlar�n� gerçek-
le�tirmeleri hedefleniyor.

Peki neden elektronik ihale? 
Cevab� asl�nda hepimiz biliyoruz. Re-

kabetin daha �effaf, süreçlerin daha h�zl�, 
al�mlar�n daha rekabetçi ve ekonomik 
olmas� gibi birçok cevap vermek müm-
kündür. 

2009 y�l�nda kamunun yapt��� al�m tuta-
r� yakla��k 66 milyar TL (eski ifadeyle 66 
katrilyon TL). Muhtemelen Kamu �hale 
Kurumu’ndaki yetkililer, bu al�mlardan 
ortalama %5 tasarruf yapt�klar�nda ortaya 
ç�kacak rakam� hesap etmi�lerdir. 

Kamu, bu kadar geliri olmas�na ra�men 
al�mlar�n� gerçekle�tirmek için elektronik 
ortam� kullanmaya çal��makta. 

Peki, siz daha h�zl�, daha rekabetçi ve 
daha �effaf bir �ekilde sat�n al�mlar�n�z� 
gerçekle�tirmek istemiyor musunuz? Ya 
da, maliyetlerinizi dü�ürüp daha rekabetçi 
bir �ekilde sat�� yapabilmeyi…

Bilgisayarlar�m�z�n ekranlar� art�k sadece 
bir ekran olmad���, dünyaya aç�lan birer 

pencere oldu�u günümüzde elektronik 
ihaleye sadece kamunun mu ihtiyac� var? 

Dünyada kim ne sat�yor, interneti kulla-
narak kolayca görebiliyoruz. Ya, kimin ne 
almak istedi�ini görebiliyor muyuz? Hay�r. 

Mant�k basit, devlet ne almak istedi�ini 
kamuya aç�k bir portaldan aç�klayarak, 
daha �effaf ve daha rekabetçi bir �ekilde 
al�m yaparak, tasarruf yapmak istiyor. 
Bildi�iniz üzere internet adreslerindeki 
“gov” kelimesi adresin kamu kurumlar�-
na/hizmetlerine ait oldu�unu belirtiyor. 
Ayn� �ekilde “com” da ticari amaçl�/özel 
müte�ebbislere ili�kin adresler anlam�na 
geliyor. Ülkemizde “ihale.gov.tr” internet 
adresi varken, art�k “ihale.com.tr” adresi-
nin, yani özel sektörün ihalelerini tek bir 
merkezden yapma zaman� gelmedi mi? 

Hepimiz her gün arad���m�z bir ürün ya 

da hizmet için interneti kullan�yoruz. Ürün 
ya da hizmetlerimizi satmak için kimin ne 
almak istedi�ini bilmek art�k internet ile 
birlikte mümkün olacakt�r.

Dünyada oldu�u gibi ülkemizde de 
elektronik ticaret her gün daha da büyü-
mekte ve daha çok kullan�c� taraf�ndan 
kullan�lmaktad�r. Fakat, geli�en e-ticaret 
daha çok B2C olarak kodland�r�lan “�ir-
ketlerden son kullan�c�ya” yöneliktir. Yani 
ço�unlukla ve belli ürün gruplar�n�n, ihti-
yaç sahibi gerçek ya da tüzel ki�iler tara-
f�ndan sat�n al�nmas�na yöneliktir. 

Son bir y�l� a�k�n bir süredir ise dünya-
da ve paralel olarak ülkemizde de h�zla 
geli�en yeni bir trend daha ç�km��t�r. Bu 
da at�l durumdaki stoklar�n ya da talebi 
az olan hizmetlerin, indirimli bir �ekilde 
arz edilmesiyle birlikte, talep yarat�lmas�. 

Daha çok hizmet sektörü a��rl�kl� olmakla 
birlikte fiziksel ürünler de bu �ekilde tüke-
ticiye sunulabilmektedir. 

Bu yaz�n�n bir internet yaz�s� olmamas�-
na özen göstermeye çal��arak, konuyu i� 
dünyas�na getirerek ba�lamak istiyorum. 
Ülkemizde art�k internet ba�lant�s� olma-
yan aktif �irket say�s� yok denecek kadar 
azalm�� durumda, baz� internet sa�lay�c�s� 
�irketlerin reklam kampanyalar�nda, her 
�eyin mümkün olabilece�ine dair vurgula-
r� da bunu desteklemektedir. 

Dünyada ve ülkemizde gerçekle�en 
e-ticaret içinde önümüzdeki trend B2B 
yani “�irketler aras� ticaret” olacakt�r. 
Kimin ne satt���n� görebiliyoruz, gelecekte 
art�k kimin ne sat�n almak istedi�ini de 
görece�iz ve teklif verece�iz. �imdiden 
kendimizi buna göre konumland�rmal�y�z. 

K�sa bir f�krayla ba�lamak isterim. �ki 
i� adam� ormanda dola��rken bir aslan 
görmü�ler. Biri hemen çantas�ndan spor 
ayakkab�lar�n� ç�karm��. Öteki, bo�una u�-
ra�ma aslandan h�zl� ko�amazs�n diyince, 
spor ayakkab�lar�n� giyen hemen cevab� 
vermi�, “Senden h�zl� ko�sam yeter”. 

Siz spor ayakkab�lar�n�z� giymeye haz�r 
m�s�n�z?

Levent B. ER�BOL

Devletten daha mı
zenginsiniz?
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5 ki�iden biri yoksul!

Türkiye �statistik Kuru-
mu (TÜ�K), 2007 y�l�nda 
Türkiye’de fertlerin yakla��k 

yüzde 0.54’ünün açl�k s�n�r�n�n, yüzde 
18.56’s�n�n yoksulluk s�n�r�n�n alt�nda 
ya�ad���n� belirledi. Bu oranlar�n dört 
ki�ilik ailenin açl�k s�n�r�n�n 237, yok-
sulluk s�n�r�n�n 619 TL olarak esas al�n-

mas� ile belirlendi�i ise dikkat çekti.
TÜ�K, 2007 Yoksulluk Çal��mas� 
sonuçlar�n� aç�klad�. Yeni nüfus sa-
y�m� sonuçlar�na göre güncelleme 
yap�laca��ndan yaln�zca oranlara yer 
verilen çal��maya göre, Türkiye’de 
yoksulluk oran� yüzde 18.56 oldu. 
2007 y�l�nda Türkiye’de fertlerin 

yakla��k yüzde 0.54’ü sadece g�da 
harcamalar�n� içeren açl�k s�n�r�n�n, 
yüzde 18.56’s� ise g�da ve g�da d��� 
harcamalar� içeren yoksulluk s�n�r�-
n�n alt�nda ya�ad�.

Günlük 1 dolar�n 
alt�nda geliri olan yok

 Ki�i ba�� günlük harcamas�, sat�n 
alma gücü paritesine göre 1 dolar�n 
alt�nda kalan fert bulunmazken, buna 
kar��n sat�n alma gücü paritesine göre 
ki�i ba�� günlük 2.15 olarak tan�mlanan 
yoksulluk s�n�r� alt�nda bulunan fert 
oran� yüzde 0.63, yoksulluk s�n�r� 
4.3 dolar oldu�unda yoksul fert oran� 
ise yüzde 9.53 olarak tahmin edildi.
2006 y�l�nda yüzde 0.74 olarak tahmin 
edilen açl�k s�n�r�n�n alt�nda ya�ayan 
fert oran� 2007 y�l�nda yüzde 0.54’e 
dü�tü, yoksul fert oran� ise yüzde 
17.81’den yüzde 18.56’ya yükseldi.
2007 y�l�nda, 4 ki�ilik hanenin ay-
l�k açl�k s�n�r� 237 TL, ayl�k yok-
sulluk s�n�r� ise 619 TL olarak tah-
min edildi.

K�rsalda üç ki�iden biri, 
kentte 10 ki�iden biri yoksul

 K�rsal yerle�im yerlerinde ya�ayanlarda 
2006 y�l�nda yüzde 31.98 olan yoksulluk 
oran� 2007 y�l�nda yüzde 32.18’e, kentsel 
yerlerde ya�ayanlar�n yoksulluk oran� da 
yüzde 9.31’den yüzde 10.61’e yükseldi.
2007 y�l�nda hane halk� büyüklü�ü 3 
veya 4 ki�i olan hanelerde bulunan fert-
lerin yoksulluk oran� yüzde 9.28 olurken, 
7 ve daha fazla olan hanelerde fertlerin 
yoksulluk oran� yüzde 42.07 olarak he-
sapland�. 7 ve daha fazla ki�iden olu�an 
hanelerden kentsel yerlerde oturanlar 
için yoksulluk riski yüzde 33.14 iken k�r-
sal yerlerde bu oran yüzde 50.26 oldu.
Hane halk� türüne göre çocuklu çekirdek 
ailede bulunan fertlerin yoksulluk oran� 
yüzde 17.07 olurken, çocuksuz çekirdek 
ailelerdeki fertlerde bu oran yüzde 8.88’e 
dü�tü. Ataerkil veya geni� ailelerdeki fert-
ler için yoksulluk oran� ise yüzde 24.27 
olarak tahmin edildi. Kentsel yerlerde ço-
cuklu çekirdek ailede ya�ayan fertlerin 
yoksulluk riski yüzde 9.88 iken, k�rsal 
yerlerde bu oran yüzde 32.38 oldu.

“Yoksula 
en iyi yard�m
i� üretmektir”

“Bölgemizde 50-60 bin insan�n ça-
l��t���n� söyleyebiliriz. Çevremizle 
birlikte 100 bin dolay�nda insan çal�-
��yor. Üretim ve istihdam yoksullu�a 
çare olarak dü�ünülecek bir araçt�r. 
Bu nedenle biz kesinlikle yard�m 
paketleri da��tman�n yoksullu�a bir 
çare olmad���n� dü�ünüyoruz. Yani 
insanlara bal�k vererek, paket da��-

tarak bu sorunu çözmü� olmuyoruz, 
sadece ertelemi� oluyoruz. Hak-
l� bedensel ve zihinsel nedenler ile 
çal��amayan, üretemeyen insanlar� 
ay�r�yoruz. Ama üretme ve çal��ma 
kabiliyeti olan insanlar kesinlikle 
çal��arak, üreterek a��n� temin etme-
lidir. Herkese her çe�it yard�m da-
��tma sisteminin ya�amas� mümkün 
de�il. Gitti�imiz ziyaretlerde özellik-
le petrol üreten ülkelerde görüyoruz. 
Yoksulluk adeta ya�am �ekli olmu�. 
Devlet petrolü ç�kart�yor, sat�yor, in-
sanlar�n karn�n� doyuraca�� bir paray� 
onlara da��t�yor, onlar da zamanlar�n� 
oturarak, tembellik ederek geçiriyor.  
Giri�imcilik kabiliyetlerini geli�tire-
miyorlar.”

En büyük zenginlik giri�imcilik

 “Bizim en büyük zenginli�imiz üre-
tebilmek ve giri�imcilik. Bunu geli�tirdi-
�imiz zaman açl�k ve yoksulluk kalmaz. 
Biz insanlar�n kabiliyetlerini, yetenekle-
rini geli�tirip, kendilerini kurtard��� gibi 
ba�kalar�n� da kurtarabilecekleri bir siste-
mi tasarlamal�y�z.  Bizim literatürümüzde 
yoksul adama yard�m�n kar��l��� ona i� 
üretmektir. Onuruyla, �ere� yle çal��abile-
ce�i, üretebilece�i ve eme�inin kar��l���n� 
alabilece�i bir çözümü üretmektir. Bunun 
için bölgenin potansiyelini artt�rmak, yeni 
i� alanlar� açmak gerekir. Burada yoksul 
diye tan�mlad���m�z kesim de kolayc�l��a 
gidip, ‘nas�lsa karn�m� doyuyorum, çal���p 
da ne yapaca��m; g�da paketi getiriyorlar, 
ekmek veriyorlar, harçl�k veriyorlar. Niye 
çal��ay�m’ diyor. Bu olu�tu�unda yoksul-
luk çal��mama, üretmeme kurumu haline 
geliyor.”

“Yoksulluk 
bencillikten 
do�mu�tur”

“Yunus Emre’nin bir deyi�ini hat�rlat-
mak isterim. ‘Ana rahminden geldik bu 
pazara, bir kefen ald�k döndük mezara.’ 
Bu kadar k�sac�k bir ömür ve götüre-
ce�imiz sadece bir kefen. Bu anlamda 
dü�ündü�ümüzde bu dünyada herkes 
yoksul. Asl�nda yoksulluk da kendisi 
zengin oldu�u halde, asl�ndan yoksun 
olanlar�n bencilli�inden do�mu� bir 

yoksulluktur. Biz de bununla müca-
dele edece�iz. Sanayici penceresinden 
bakt���m�z zaman üretim ve istihdam 
olarak görevimizi yapt���m�z zaman 
yoksullu�un üstesinden gelece�imizi 
biliyoruz. Deneyimlerimizi gençlere 
aktif olarak aktar�p, onlar� uyaraca��z. 
Ben gençlere nokta at��� tavsiyelerde 
bulunmaya çal���yorum.”

 Gençler dikkat kaygan zemin!

 “Gençlere iki formül verebiliriz. On-
lar toplumda örf, adet, gelenek, görenek 
ve dini yönden erozyona u�rat�lmaya 
çal���l�yor. Medyada bunun örneklerini 
görüyoruz. Gençlere bu yüzden tavsi-
yelerimiz var. Sevgili gençler! Akl�-
m�za önce hayali bir be�gen çiziyoruz. 
Be�genin bir kö�esine �iddet yaz�yoruz, 
di�er kö�esine �ehvet yaz�yoruz,  üçün-
cü kö�esine �öhret yaz�yoruz, dördüncü 
kö�esine �ans oyunlar�, be�ince kö�e-
sine de internet yaz�yoruz. Be�genin 
içine içki, sigara, kumar ve uyu�turu-
cu yaz�yoruz. Sonra merkezine de bir 
direk dikiyoruz. Dire�e de bir tabela 
yaz�yoruz. Tabelada �u yaz�yor: dikkat 
kaygan zemin! Sizi bekleyen tehlikeler 
bunlar, tabeladaki uyar� da bu. Bunun 
kar��s�nda yapmam�z gereken �u, e�-
kenar bir üçgen dü�ünüyoruz. Bir kö-
�esine dürüstlük yaz�yoruz, bir kö�esin 
çal��mak yaz�yoruz, bir kö�esine de i�i-
mizi en iyi �ekilde yapmak yaz�yoruz. 
Üçgenin ortas�na da sevgi dolu yürek 
yaz�yoruz. Bir yanda tehlikeler var, 
bir yanda da sizleri ba�ar�ya götüre-
cek tavsiyeler var. Bizim tavsiyemiz 
budur.”

TÜ�K’in yapt��� 2007 Yoksulluk Çal��mas� sonuçlar� 
aç�kland�. Buna göre Türkiye’de her be� ki�iden birinin 
yoksul oldu�u bildirildi.

Behzat Zeydan Behzat Zeydan 
(OST�M OSB (OST�M OSB 
Yönetim Kurulu Üyesi)Yönetim Kurulu Üyesi)

Orhan AYDIN Orhan AYDIN 
(OST�M OSB (OST�M OSB 
Yönetim Kurulu Ba�kan�)Yönetim Kurulu Ba�kan�)
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Türk Amerikan Bilim �nsanlar� 
ve Akademisyenler Derne�i 
yöneticilerinden Drexel Üni-

versitesi Biomedikal Mühendislik ve 
Sa�l�k Okulu Ba�kan� Prof. Dr. Banu 
Onaral OST�M Organize Sanayi Böl-
gesi Toplant� Salonu’nda 27 Aral�k 
tarihinde “Yenile�im, Güçbirli�i ve 
��birli�i” konulu bir konferans ver-
di. OST�M Ba�kan� Orhan Ayd�n, 
Ankara Kalk�nma Ajans� Genel Sek-
reteri Doç. Dr. As�m Balc� ve ajans 
uzmanlar�n�n kat�ld��� konferansta 
konu�an Prof. Dr. Banu Onaral, kal-
k�nma, teknoloji, inovasyon ve bilim 
�ehirleri kurulmas� konular�nda de-
�erlendirmelerde bulundu.

Toplant�da ayr�ca, Türkiye’de ara�-
t�rma geli�tirme ekosistemi arac�l�-
��yla toplumsal kalk�nma yaratma 
modelinin alt� çizildi. Bu çerçevede 
�u ana kadar Türkiye genelinde ya-
p�lan ve illere göre �NOV�ST, �NO-
V�Z gibi özel isimler alan ve Anka-

ra özelinde de �NOVA ismi alt�nda 
OST�M’le birlikte geli�tirmek is-
tenen ve akademi, sanayi, kamu ve 
sivil kesimler aras�nda i�birli�i ba�-
lar� geli�tirmeye dayanan  “yenilikçi 
çözüm ortakl�klar�” çal��mas�ndan 
bahsedildi. Bünyesinde üniversite-
ler, mükemmeliyet merkezleri, ulu-
sal ara�t�rma merkezleri, strateji ve 
politika merkezleri, yasal ve etik 
ara�t�rma merkezleri, dü�ünür ve 
sanatç�lar, sanatpark, bilimpark ve 
teknoparklar gibi çok çe�itte merke-
zi bar�nd�racak AR-GE kümeleri ya-
rat�lmas� ideali vurguland�.

Bu tip AR-GE kümeleri arac�l���y-
la, bilginin ürün/hizmet haline dö-
nü�mesi için gereken ve sanayinin 
önündeki riskleri payla�arak azaltan 
bir AR-GE sürecinin etkili bir �ekil-
de sa�lanabilece�i belirtildi. Ankara 
Kalk�nma Ajans�’n�n bu süreçte etkin 
rol oynayabilece�inin alt� çizildi.

Hakkari Üniversitesi Rektör 
Yard�mc�s� Prof. Dr. Osman 
Güldal, Do�u Anadolu Kal-

k�nma Ajans� Uzman� Tuncay Gö-
rür ve Hakkari Küçük Sanayi Sitesi 
Ba�kan� Necmettin Acar’dan olu�an 
heyetin isti�are toplant�s�na Ostim 
OSB Müdürü Adem Ar�c� ve Ostim 
Vakf� Genel Sekreteri Gülnaz Kara-
osmano�lu da kat�ld�.

Görü�mede daha önce Ostim OSB ile 
‘karde� kurulu�’ ilan edilen Hakkari 
Küçük Sanayi Sitesi ile yap�labile-
cek i�birlikleri ve ilin kalk�nmas�na 
yönelik genel aray��lar ve kalk�nma-

da etkili olabilecek potansiyel avan-
tajlar de�erlendirildi. 

Görü�mede Ostim’de bölgesel kal-
k�nmaya yönelik olu�turulan �� ve 
�n�aat, Medikal, Savunma ve Yeni-
lenebilir Enerji Kümelerine yönelik 
çal��malar ve edinilen deneyimler 
hakk�nda bilgiler payla��ld�. 

Ziyaret s�ras�nda konuk heyet Yöne-
tim Kurulu Ba�kan� Ayd�n’a üzerin-
de ad� yaz�l� Hakkari Kilimi ile me�-
hur Hakkari Bal� hediye ederken, 
Ostim yönetici ve i�adamlar�ndan 
olu�acak heyetin Hakkari’yi ziyaret 
etmesi karar� da programland�. 

��birli�inde Ostim Hakkari hatt�

Yenilikçi çözüm ortaklar�

Ekonomi alan�nda bilgi ve ilgi sahibi 
olan yazarlar�m�z ve yetkililerimiz 
2011 y�l�nda ekonomik geli�meler 

konusunda beklentilerini kaleme ald�lar. 
Baz�lar� dünyadaki ve ülkedeki belirsizli�in 
artmas�ndan dolay� tahmin yapmaktan 
kaç�nd�. Haks�z say�lmazlar. �MF ve Dünya 
Bankas� gibi kurumlar s�k s�k tahminlerini 
revize etmekteler. 

Revize, tahminlerde ya da hedeflerde 
küçük ayarlamalar� ifade eder. Ülkemizde 
uygulanan maliye politikas� sayesinde 
bütçe rakamlar�m�z da revize edilir. Ancak 
bütçe hedeflerinde yap�lan revizeler revize 
olmaktan çok tamamen yeni hedef koy-
makt�r. Hatta hedef koymaktan öte durum 
tespitidir. Yani ancak sonuç ortaya ç�kt�ktan 
sonra rakam yaz�l�yor. Örne�in 2009 bütçe 
rakamlar�nda büyüme %4,5 öngörülmü�tü. 
Eski maliye bakan�m�z böyle bir büyümenin 
Avrupa’da hayal dahi edilemeyece�ini söy-
lemi�ti. O y�l ülkemiz %4,7 küçüldü. Keza 
OVP’da 2010 y�l� büyüme oran� %3,5 kon-
mu�tu. Büyüme %8 civar�nda olacak. Son 
sekiz y�ldan bu yana bütçenin hiçbir hedefi 
tutmad�. Tutmayan hedefler revize gibi 
masum bir kavramla aç�klanabilecek oranda 
da olmad�. Ancak bizim yetkililer konulan 
hedefler olumsuz �ekilde a��ld���nda mazeret 
ürettiler, olumlu �ekilde oldu�unda ise çok 
sevindiler ve yönetimlerinde nas�l ba�ar�l� 
sonuçlar al�nd���n� övünerek anlatt�lar. Hatta 
nazar de�mesin diye temennide de bulun-
dular.

Yurt içi ve d���ndaki tüm belirsizli�e, otori-
telerin tahmin yapmaktan kaç�nd���, bütçe-
nin son y�llarda hiçbir hedefinin tutmamas�-
na ra�men 2011 y�l� için yan�lma pahas�na 
tahminde bulunaca��m. Nas�l olsa ülkemiz-
deki otoritelerin tahmini bile tutmamakta!

2011 y�l� 2008 y�l�na benzeyecek. Yani 
kurlar dü�ecek, enflasyon artmayacak, cari 

aç�k patlayacak, büyüme çok dü�ük olacak; 
%3 civar�, i�sizlik mevcut seviyelerde seyre-
decek.

�imdi tahminimizin gerekçelerini s�rala-
yay�m. ABD ve Avro bölgesi ekonomilerini 
ayakta tutmak için bol para basacak. Bu du-
rum ülkemize s�cak para ak���n� h�zland�r�r. 
Bu da kurlar�n dü�mesine neden olur. Çin, 
Japonya ve cari fazla veren petrol ülkeleri-
nin ABD ve Avro bölgesinin devlet ve �irket 
tahvillerine yat�r�m yaparak bu iki paray� 
güçlü tutmaya çal��mas� sonucu geciktirebilir 
ancak engel olmaz. Kurlar dü�ecek.

Dünyan�n üretim gücü olan Asya ülkeleri 
rekabetçi olabilmek ve mal satmak için 
mutlaka ürettikleri mallar�n fiyat�n� dü�üre-
cek; bu durum dünyada ve ülkemizde yak�n 
vadede bir ya da iki y�lda dünya ve ülkemiz 
için enflasyonun anlam�n� yitirdi�ini gösterir. 
Çekirdek enflasyon zaten %3 civar�nda. 
Enflasyon dü�ecek.

ABD’nin aç�ktan Avro bölgesinin gizli 
para basmas� ve �irket ve devlet tahvillerini 
almas� k�sa ve orta vadeli faizlerde dü�ü�ü 
mecbur k�l�yor. Asya ülkelerinin dolar ve 
Avro tahvillerine ne pahas�na olursa olsun 
yat�r�m yapmak zorunda olmalar� faizleri 
dü�ürece�i gibi enflasyondan ar�nd�r�lm�� 
faizlerde negatif faiz kaç�n�lmaz. Mali piya-
salar deflasyona haz�r olmal�. Faizler k�sa ve 
orta vade dü�ecek.

Kurlar�n dü�tü�ü, i�sizli�in sabit kald��� ve 
hatta artaca��, TCMB’n�n ald��� önlemler, 
baz etkisi ve d�� ticaret aç���n�n artt��� bir 
ortamda büyüme dü�er. Büyüme dü�ecek. 
2008 sonuçlar� ç�karsa hiç kimse �a��rma-
mal�.

Önümüzdeki y�llar ülkemiz ve dünya yöne-
ticileri için “m�� gibi” yönetme y�llar� olacak. 
Gök kubbe alt�nda yeni bir geli�me yok.

�e� k ÇALI�KAN

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

2011 Ekonomi 
Tahminleri

Türk Amerikan Bilim �nsanlar� ve Akademisyenler 
Derne�i (TASSA) Eski Dönem Ba�kan� Prof. Dr. Banu 

Onaral, ekonomi ve teknoloji dünyas� ile ulusal ve 
bölgesel kalk�nma konusunda sorumlu ki�ilerin güç 

birli�i yapmas� gerekti�ini söyledi. 

Hakkari Üniversitesi,  Do�u Anadolu Kalk�nma Ajans� Ve 

Hakkari Küçük Sanayi Sitesi temsilcileri Ostim Organize Sanayi 

Bölgesi Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n’� ziyaret etti.
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�hracat�n ‘atom kar�ncalar�’ 2009’da 
KOB�’ler oldu. �hracat�n yüzde 
59.8’i 249 ki�i çal��an ve KOB� ola-

rak de�erlendirilen giri�imler taraf�n-
dan gerçekle�tirildi. �thalat�n ise yüz-
de 40.1’i KOB�’ler taraf�ndan yap�ld�. 
Türkiye �statistik Kurumu (TÜ�K) 
2009 Giri�im Özelliklerine Göre D�� 
Ticaret �statistiklerini aç�klad�. Buna 
göre, 2009 y�l�nda 47 bin 352 giri�im 
ihracat, 51 bin 627 giri�im ithalat yap-
t�. �hracat�n yüzde 59.8’i 249 ki�i ça-
l��an ve KOB� olarak de�erlendirilen 
giri�imler taraf�ndan gerçekle�tirildi. 
�thalat�n ise yüzde 40.1’i KOB�’ler 
taraf�ndan yap�ld�. �hracatta 0-9 ki�i 
çal��an mikro giri�imlerin pay� yüz-
de 17.3 olurken, yüzde 25.1’i 10-49 
ki�i çal��an küçük ölçekli giri�im-
ler, yüzde 17.4’ü 50-249 ki�i çal�-
�an orta ölçekli giri�imler ve yüzde 
39.8’i 250 ve üzeri ki�i çal��an gi-
ri�imler taraf�ndan gerçekle�tirildi. 
�thalat�n yüzde 59.8’i 250 ve üzeri ki�i 
çal��an büyük giri�imler taraf�ndan 
gerçekle�tirilirken, 0-9 ki�i çal��an 
mikro ölçekli giri�imlerin pay� yüzde 
8.5, 10-49 ki�i çal��an küçük ölçekli 
giri�imlerin pay� yüzde 15 ve 50-249 
ki�i çal��an orta ölçekli giri�imlerin 
pay� yüzde 16.6 oldu. 

D�� ticarette sanayi 
sektörü ilk s�rada

 
 Giri�im ana faaliyetleri esas al�n-
d���nda ihracat�n yüzde 59.9’u, it-

halat�n ise yüzde 54.6’s� sanayi sek-
töründe faaliyet gösteren giri�imler 
taraf�ndan yap�ld�. Ana faaliyeti ti-
caret olan giri�imlerin ihracattaki 
pay� yüzde 34.5, ithalattaki pay� ise 
yüzde 31.5 düzeyinde gerçekle�ti. 
Sanayi sektörü ihracat�n�n yüzde 
60.8’i 250 ve üzeri ki�i çal��an büyük 
giri�imler taraf�ndan yap�ld�. Ticaret 
sektörünün ihracat�nda ise yüzde 41.3 
payla 10-49 ki�i çal��an küçük ölçekli 
giri�imler en yüksek paya sahip grup 
oldu. Sanayi sektörü taraf�ndan yap�-
lan ithalatta yüzde 73.4, ticaret sektörü 
taraf�ndan yap�lan ithalatta ise yüzde 
32.4 payla 250 ve üzeri ki�i çal��an 
büyük giri�imler ilk s�rada yer ald�. 

Yönetim Kurulu Ba�kan� Mahmut 
Y�lmaz, Ba�kan Vekili Nurettin 
Özdebir, Bölge Müdürleri Ko-

misyonu Ba�kan� Ali �hsan Karamanl� 
ve Genel Sekreter Ali Yüksel’den olu�an 
OSBÜK Heyeti; Sanayi ve Ticaret Bakan� 
Nihat Ergün’ ü makam�nda ziyaret ederek 
OSBÜK’ün 2010 y�l� faaliyetleri ve 2011 
y�l� projeleri hakk�nda bilgi verdi. 

Toplant�da, OSBÜK taraf�ndan haz�rla-
narak “V. Sektörel Ekonomi �uras�” top-
lant�s�nda Ba�bakan Yard�mc�s� Ali Ba-
bacan ve ekonomiden sorumlu bakanlara 
sunulan “OSB’lerin Temel Sorunlar� Ve 
Çözüm Önerileri” isimli rapor sunuldu.

Söz konusu rapora göre OSB’lerin acil 

çözüm bekleyen be� önemli sorunu:  

Kapal� alan� 2.000 metrekareden • 
küçük olanlar ile Sanayi ve Ticaret 
Bakanl���ndan özel izin alan tesisler 
hariç, bütün sanayi tesislerinin OSB’ 
lerde kurulmas�n�n zorunlu ve/veya 
cazip hale getirilmesi,

Yat�r�mc�lar için OSB’ lerin cazibe • 
merkezi haline getirilmesi amac� ile 
te�vik politikalar�nda OSB’ ler ad�na 
pozitif ayr�mc�l�k yap�lmas�,

OSB yat�r�mc�lar�n�n kulland��� elekt-• 
rik ve do�al gaz bedellerinin kamu 
yüklerinden ar�nd�r�lmas�,

OSB’lere lisansl� do�al gaz temin ve • 
da��t�m yetkisinin verilmesi,

OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisine de-• 
vam edilmesi,

�eklinde belirlendi.  

Rapordaki konular� de�erlendiren bakan, 
özellikle OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisi 
konusunun Meclis tatile girmeden yasa-
la�t�rmay� dü�ündüklerini belirtti. 

OSBÜK taraf�ndan geçen y�l ilki düzen-
lenen ve 2011 y�l�n�n ilk çeyre�inde ikin-

cisinin yap�lmas� planlanan OSB Çevre 
Zirvesi’ne davet edilen Ergün, daveti ka-
bul ederek söz konusu Zirveye kat�lmak 
istedi�ini bildirdi. Bakan Ergün’e iletilen 
taleplerden bir di�eri de do�al gaz konu-
sundayd�.  OSB’lerin daha ekonomik do-
�al gaz temini amac�yla, OSBÜK önder-
li�inde kurulan OSB Do�al Gaz A.�.’nin 
faaliyet ve amaçlar� hakk�nda bilgi sunula-
rak, ad� geçen �irketin ithalat lisans� olma-

s�na ra�men, spot LNG ithalat� esaslar�n� 
belirleyen yönetmelik gere�i bu lisans�n 
� ilen kullan�lamad���, BOTA�’�n 25 y�l-
l�k süresi sona eren 6 Milyar metreküplük 
do�al gaz sözle�mesini devir almak istedi-
�i bildirilerek, bu konuda destek talebinde 
bulunuldu. Bakan da OSB’lerin daha eko-
nomik � yatlarla enerji temini amac�yla ge-
rekli giri�imlerde bulunaca��n� bildirdi.    

OSBÜK’ten Sanayi ve Ticaret Bakan�’na ziyaret

�hracat�n “atom kar�ncalar�” KOB�’ler

OSB Üst Kurulu�u 
yönetim kurulu Sanayi 

ve Ticaret Bakan� 
Nihat Ergün’ ü 

makam�nda ziyaret etti.

2009 y�l�nda ihracat�n %59.8’inin, ithalat�n da %40’�n�n KOB�’ler taraf�ndan yap�ld��� aç�kland�.
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Yeni Türk Ticaret Kanunu ta-
sar�s�, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulu’nda 13 

Ocak 2011’de kabul edildi. Ticari ha-
yat ile ilgili önemli de�i�iklikler içeren 
kanun, geç ödemelerde alacakl�n�n ko-
runmas�na dair hükümler de içeriyor. 

Sanayi ve Ticaret Bakanl���, Türk Ti-
caret Kanunu’nda yap�lan de�i�ikli�in 
ard�ndan öncelikle alacakl� durumda 
olan küçük i�letmelerin borçlar�n�n 
ödenece�ini duyurdu. Sanayi ve Tica-
ret Bakan� Nihat Ergün, ‘Önce küçük 
olan� dü�ün’ düzenlemesi diye özetle-
di�i uygulama ile KOB�’lerin � nans-
man sorununu önemli ölçüde çözüme 
kavu�turmu� olacaklar�n� söyledi. Ba-
kan Ergün �öyle devam etti:

“Geç Ödemelerle Mücadeleyi düzen-
leyen 2000/35/EC say�l� Direktif 2002 
y�l�nda yürürlü�e konmu�tur. Her tür-
lü gerçek ve tüzel ki�i te�ebbüslere, 
ayn� ülke içinde veya farkl� ülkeler-
de, birbirleri aras�nda veya kamu ve 
di�er kurum ve kurulu�lar aras�ndaki 
herhangi bir ticari i� (mal veya hizmet 
sa�lanmas�) kar��l���nda yap�lacak her 
türlü ödeme bu direktif kapsam�nda-
d�r. Mevcut mevzuat�m�zla söz konusu 
direktif aras�nda geç ödemelerde te-
merrüt faizinin ba�lang�c� konusunda 
bir uyumsuzluk bulunurken, bu durum 
KOB� tan�m� kapsam�nda yer alan 
i�letmelerimizin büyük mali s�k�nt�-
lar a�amas�na neden oluyordu. Söz 
konusu AB direkti� nde, sözle�mede 
belirtilmemi� ise 30 günlük bir süre 
sonunda faizin otomatik olarak i�le-

meye ba�layaca�� düzenlenme-
sine ra�men, 6762 Say�l� Türk 
Ticaret Kanununda ‘temerrüde 
dü�menin ihtar gününden iti-
baren i�lemeye ba�layaca��’ 
hükmü bulunuyordu. Türk Ti-
caret Kanunu’ndaki bu hüküm, 
30 günden daha da önce ihtar 
çekilerek borçluyu temerrüde 
dü�ürmeye imkan verse de, uy-
gulamada küçük tedarikçilerin 
büyük al�c�lara kar�� böyle bir 
yola ba�vuramad�klar� görül-
mektedir. Bu olumsuz durumu 
küçük i�letmeler lehine düzelt-
mek üzere, Yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nun 1530. maddesinde 
gerekli düzenlemeler gerçek-
le�tirilmi�tir.’’

Yeni düzenleme ile; sözle�-
mede faiz �art� olmasa bile, mal 
veya hizmetin kabul edildi�i 
tarihten veya fatura tarihinden sonraki 
30 gün içinde ödenmeyen borçlar için 
herhangi bir ihtar �art�na ba�lanmak-
s�z�n temerrüt faizi ödenecek. Sözle�-
meye haks�z �artlar konulamayacak, 
konulsa bile geçersiz olacak. Temer-
rüt faizi oran�n�n sözle�mede belirtil-

medi�i veya haks�z say�lacak kadar az 
belirlendi�i durumlarda uygulanacak 
faiz, ticari i�lere uygulanacak gecikme 
faizinden an az 8 puan daha yüksek ola-
cak. Taksitle ödenecek mal ve hizmet 
bedellerinin vadesinde ödenmeyen her 
bir taksiti için temerrüt faizi ödenecek.

Türkiye Genç ��adamlar� Kon-
federasyonu (TÜG�K) Genel 
Ba�kan� Erkan Güral, yeni Ti-

caret Kanunu’nun Türk i�letmelerini 
bütün unsurlar�yla birlikte kurumsal-
la�maya yöneltecek olmas� nedeniyle 
son derece önemli oldu�unu belirte-
rek, Türk Ticaret Kanunu’yla birlikte 
Türkiye’nin uluslararas� ticaretin ku-
rallar�na uyan ve onun dilini konu�an 
bir ülke haline gelece�inin alt�n� çizdi. 
TÜG�K Genel Ba�kan� Erkan Gü-
ral Türk Ticaret Kanunu Tasar�s�’n�n 
TBMM’de genel bir uzla��yla kabul 
edilerek yasala�mas�n�n Türk i� dün-
yas� için bir dönüm noktas� oldu�unu 
vurgulad�.

Güral, Yeni Ticaret Kanunu’nun i�a-
damlar�n�n beklentilerine ve özlem-
lerine cevap verdi�ini bildirdi. Yeni 

kanunun Türk i�letmelerini bütün un-
surlar�yla birlikte kurumsalla�maya 
yöneltecek olmas� nedeniyle son dere-
ce önemli oldu�unu ifade eden Güral, 
di�er yandan, Avrupa Birli�i ile uyum 
müktesebat� çerçevesinde, de�i�en 
�artlara ve ça��n gereklerine uygun bir 
Ticaret Kanunu ihtiyac�n�n da önemli 
oranda kar��land���n� dile getirdi. Bir-
çok geli�mi� ülkenin Ticaret Hukuku 
mevzuatlar�n� uluslararas� ticaretin ve 
küreselle�menin getirdi�i yeni �artlar 
paralelinde tadil ettiklerini kaydeden 
Güral, “Türkiye’nin de bu sürecin bir 
parças� olmas� sevindiricidir. Yeni Ti-
caret Kanunumuzla birlikte inan�yoruz 
ki; Türkiye uluslararas� ticaretin kural-
lar�na uyan ve onun dilini konu�an bir 
ülke haline gelecektir. Türk i� dünya-
s�, i�letmelerimiz ve giri�imcilerimiz; 
�effa� �k, hesap verebilirlik, sorumlu-
luk ve sürdürülebilirlik gibi küresel 
standartlara uygun kavramlar do�rul-
tusunda rekabet piyasas�n�n etkin ak-
törleri olacaklard�r. Bu anlamda yeni 
Türk Ticaret Kanunu’nun; Türkiye’nin 
‘dünya ekonomisi ile entegre olma ve 
ekonomik istikrar�n� sürekli k�labilme 
hede� ne’ de yard�mc� olaca�� ortada-
d�r” dedi. 

Yeni Ticaret Kanunu, KOB�’lere Öncelik Veriyor

“Art�k uluslararas� 
ticaretin dilini konu�aca��z”

Sanayi ve Ticaret Bakan� 

Nihat Ergün, kabul edilen Yeni Ticaret 

Kanunu’nun “Önce küçük olan� dü�ün” diye 

özetlenebilece�ini ve borç ödemelerinde 

KOB�’lere öncelik tan�naca��n� söyledi.

TÜG�K Genel Ba�kan�
Erkan GÜRAL
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Mevcut Durum ve Eylem  Planlar�nda 
KÜMELENME vurgusu.

�“Sektörel ve bölgesel geli�me 
politikalar� da, AB’ye uyumu da 

dikkate alarak ve sanayi stratejisi hedef-
leri do�rultusunda, bölgelerin verimlili-
�ini yükseltme ve rekabet gücünü artt�r-
ma amac�na hizmet edecektir. Bölgesel 
geli�me stratejileri, sanayi stratejisi ile 
uyumlu bir �ekilde, kümelenme ve de�er 
zinciri analizlerinin sonuçlar� do�rultu-
sunda tasarlanacak ve hayata geçirile-
cektir. Farkl� geli�mi�lik düzeyindeki 
bölgelerin de�i�ik sektörler için sundu�u 
yerel avantajlar belirgin hale getirilerek, 
bölgesel dengesizliklerin giderilmesine 
önem verilecektir.”

�“Yatay Sanayi Politikas� Alanlar�; 
Bölgesel Kalk�nma: Sanayi po-

litikas� ac�s�ndan bölgesel kalk�nma iki 
boyutludur. Sadece bölgeleri hede� eyen 
politikalarda ulusal önceliklerle uyum-
lu bölgesel önceliklerin belirlenmesi 
ve devlet yard�mlar� sisteminin mekan 
odakl� olmas� gerekmektedir. Ulusal 
politikalar�n bölgelerde uygulanmas� 
için ise yat�r�m, i� yapma ve verimlili�in 
önündeki engellerin kald�r�lmas� (insan 
kayna��, kümelenmeler, üniversite-
sanayi i�birli�i vd.) ve bölgesel aktörler 
aras�ndaki yöneti�im mekanizmalar�n�n 
etkin kullan�m� önem kazanmaktad�r.”

�“2008 y�l�nda Sanayi ve Ticaret 
Bakanl��� liderli�inde, kamu ve 

özel sektörden 200’ü a�k�n kat�l�mc�y-
la “Türkiye Sanayi Stratejisi Vizyonu” 
çal��mas� yap�lm��t�r. Son donemde ha-
z�rlanm�� olan Bilgi Toplumu Stratejisi 
ve eki Eylem Plan� (2006-2010), KOB� 
Stratejisi ve Eylem Plan� (2007-2009), 
Ulusal Yenilik Stratejisi (2008-2010) 
dokümanlar�nda da rekabet gücü konu-
lar�n� do�rudan ilgilendiren çok say�da 
politika ve tedbir ele al�nm��t�r. Ayr�ca 
bu donemde özel sektör ve sivil toplum 
kurulu�lar� taraf�ndan rekabet gücü ana-
lizi çal��malar� yap�lm��, genel ve sektö-
rel strateji önerileri geli�tirilmi�tir. Ye-
rel ölçekte de, geni� payda� kat�l�m�yla, 
kümelenmeleri güçlendirme ve bölgesel 
rekabet gücünü artt�rma giri�imleri h�z 
kazanm��t�r.”

�“AB ile kar��la�t�r�ld���nda tekno-
loji yo�un sektörlerin Türkiye’nin 

toplam ihracat� içindeki pay� hala çok 
geridedir. �malat sanayinde 2001’in ar-
d�ndan h�zlanm�� olan yap�sal donu�u-
mun de etkisiyle, Türkiye’de orta-üstü 
teknolojili ürünlerin ihracat�n�n yük-
selmesine kar��n, bu alanlardaki yerel 
kümelenmelerin henüz yeterince ge-
li�ememi� olmas�ndan dolay�, yüksek 
teknolojili ürünlerin katma de�erinde 
herhangi bir art�� ya�anmamaktad�r. Bu 

durum, büyük ölçüde Türkiye’de yap�-
lan orta ve yüksek teknolojili üretimin 
ithal ara girdiye ba��ml�l���n�n bir sonu-
cu olarak ortaya ç�kmaktad�r.”

�“Bölgesel geli�mi�lik farklar�n� 
azaltmay�, rekabet gücünü art�ra-

cak teknoloji ve AR-GE içeri�i yüksek 
büyük ölçekli yat�r�mlara destek olma-
y�, sektörel kümelenmeyi desteklemeyi 
ve te�vik kapsam�ndaki yat�r�m konula-
r�nda ekonomik ölçek kriterlerini öne 
ç�karmay� amaçlayan yeni bir te�vik 
sistemi haz�rlanm��t�r.”

“Bolgesel Kalk�nma: ��letmelerin or-
tak Ar-Ge, ortak tedarik ve pazarlama 
faaliyetlerine önem verilecektir. A� 
olu�turma ve kümelenme giri�imleri 
desteklenecektir. ��letmelerin belir-
lenmi� sanayi bölgelerinde kurulmas� 
ve mevcutlar�n bu alanlara ta��nmas� 
özendirilecektir.”

�“Kümelenme politikas� geli�tiri-
lecek ve kümelenme potansiyel-

lerinin belirlenmesi amac�yla analizler 
yap�lacakt�r. Ba�ta OSB’lerde olmak 
üzere, i�letmeler aras� i�birlikleri des-
teklenecektir. Sektörel ve bölgesel 
geli�me politikalar� AB’ye uyumu da 
dikkate alarak, bölgelerin verimlili�ini 
yükseltmek ve rekabet gücünü artt�r-
mak amac�na hizmet edecektir. Bölge-
sel geli�me stratejileri, sanayi stratejisi 

ile uyumlu bir �ekilde, kümelenme ve 
de�er zinciri analizlerinin sonuçlar� 
do�rultusunda tasarlanacak ve hayata 
geçirilecektir.”

�“Yerel dinamiklere ve içsel 
potansiyele dayal� geli�menin 

sa�lanmas� kapsam�nda i�gücü e�i-
timleri ve giri�imcilik programlar�n�n 
uygulanmas�,i�letmeler ve üniversite-
lerin birlikte çal��malar�n� sa�layacak 
bir bölgesel yenilikçilik altyap�s�n�n 
kurulmas�n�n desteklenmesi, yerel uz-
manla�maya dayal� sektörel organize 
sanayi bölgeleri uygulamas� yap�lmas�, 
OSB’lerin kapasitelerinin art�r�larak 
yat�r�mc�lar için OSB’deki yat�r�m-
larda tek durak o� s i�levi üstlenmesi, 
OSB’ler ve Yat�r�m Destek O� sleri 
(YDO) aras�ndaki koordinasyonun 
artt�r�lmas�, bölgelerin i� ve yat�r�m 
imkanlar�n�n tan�t�m�n�n sa�lanmas�, 
yerel kümelenmelerin desteklenmesi 
ve de�er zinciri/kümelenme analizleri 
gibi yerel öncelikleri belirleyebilecek 
kapasitenin olu�turulmas�;

�“Ülkemizin, di�er birçok ülke-
nin uluslararas� rekabet alan�nda 

kümelenme ile yakalam�� oldu�u iv-
meyi yakalayabilmesi için, kümelen-
me modelini etkin ve zamanl� bir �e-
kilde uygulamas� gerekmektedir.”

�“Politikalar: Bölgeler aras� ge-
li�mi�lik farklar�n�n azalt�lmas� 

ve bölgelerin rekabet gücü ac�s�ndan 
farkl�la�t�r�lm�� KOB� politikalar� için 
uygun yat�r�m ortam� olu�turulacakt�r. 
Bu kapsamda � nansman kaynaklar�n�n 
geni�letilmesi ve araçlar�n�n çe�itlen-
dirilmesine, pazara eri�imin kolay-
la�t�r�lmas�na, sürükleyici sektörler 
liderli�inde kümelenmelerin destek-
lenmesine özel önem verilecektir. Bu 
çerçevede, yerel kümelenmeleri güç-
lendirmeye yönelik olarak kümelenme 
içindeki aktörlerin i�birli�ini artt�r�c� 
mekanizmalar ile dünya piyasalar�y-
la entegrasyonunu sa�lamaya yönelik 
mekanizmalar�n olu�umu özendiri-
lecektir. Yat�r�m Destek ve Tan�t�m 
Ajans�’n�n, yerel kümelenmelerle ve 
bölgesel kalk�nma giri�imleriyle i�bir-
li�i ve koordinasyonu artt�r�lacakt�r. 
Kümelenme konusunda yerel ve mer-
kezi düzeyde politika çerçevesini çize-
cek bir yöneti�im modeli geli�tirilecek 
ve kümelenme stratejisi haz�rlanarak 
uygulama sonuçlar�n�n izlenmesi ve 
de�erlendirilmesi sa�lanacakt�r. Ayr�-
ca, kümelenme ve de�er zinciri analiz-
leri gibi, rekabet gücünü ilgilendiren 
alanlarda yerel öncelikleri belirleye-
cek kapasite güçlendirilecektir.”

KÜMELENME’ye stratejik vurgu 
Bir süre önce aç�klanan 2011-2014 Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesinde KÜME ve KÜMELENME 

odakl� tespit ve eylemlere geni� yer veriliyor. Belgede, bölgesel kalk�nma çerçevesinde, 
“��letmelerin ortak Ar-Ge, ortak tedarik ve pazarlama faaliyetlerine önem verilecektir. A� 
olu�turma ve kümelenme giri�imleri desteklenecektir” deniliyor.

Sanayi Strateji belgesi bölgesel kal-
k�nma çal��malar�m�z ad�na uzun 

süredir diledi�imiz ve bekledi�imiz 
güzel mesajlar veriyor.

 “Bölgemizde faaliyet gösteren i�let-
melerin rekabetçili�ini nas�l art�rabili-
riz? Gelecekte daha güçlü var olabilmek 
için bu günden ne yapmal�y�z?” sorula-
r�ndan hareketle ba�layan bölgesel ve 
sektörel kalk�nma çal��malar�m�z s�ra-
s�nda kar��la�m�� oldu�umuz en önem-
li kavramlar; rekabet analizine dayan-
d�r�lm�� stratejik seçimler, i�letmeler 
aras�nda daha fazla ileti�im, i�birli�i ve 
ortakla�a rekabet oldu. Kümelenme ise 
tüm bu kavram ve gerekli tak�m oyunu-
nun alt yap�s�n� sa�layan en do�ru mo-
del olarak kar��m�za ç�kt�. Bölgemizin 
kalk�nmas� için çal��an kurumlar olarak 
5 y�l önceki öngörülerimizden hareketle 

ç�kt���m�z bu yolda �� ve �n�aat Makina-
lar�, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Tekno-
lojileri, Savunma ve Havac�l�k Sanayi ve 
Medikal Sanayi sektörlerinde gerçekle�-
tirdi�imiz kümelenme çal��malar�n�n bu 
gün son derece verimli sonuçlar�n� alm�� 
olman�n memnuniyetini ya��yor ve kendi 
deneyimimiz çerçevesinde rekabet analizi 
ve kümelenme çal��malar�n�n hem bölge-
miz hem de ülkemiz için son derece do�ru 
bir stratejik karar oldu�una bu gün daha 
çok inan�yoruz. 

 Kendi ad�m�za çal��malar�m�z� sürdü-
rürken bu konuda bir ilk olman�n zorluk-
lar�ndan biri de kümelenme modelinin bir 
kalk�nma stratejisi olarak kamu taraf�ndan 
yeterince tan�nm�� ve tan�mlanmam�� ol-
mas�yd�. Oysa bu konuda yurtd���ndaki ba-
�ar�l� örneklerin hemen hepsinde yerel ça-
balar kadar devletin yönlendirme,himaye, 

te�vik ve rehberli�inin çok önemli bir rol 
oynad���na tan�k olduk. 

 Sanayi Strateji Belgesinde ortakla�a 
rekabeti hede� eyen Rekabet analizi ve kü-
melenme ile ilgili vurgular� üstelik detayl� 
ve tutarl� bir biçimde görmek yapt���m�z 
çal��malar�n gelece�i aç�s�ndan bizlere 
hem bölgemiz hem de ülkemiz aç�s�ndan 
umut veriyor. Görülen o ki genel çerçeve-
de bu konuda gerekli tüm kavramlara ve 
yap�labilecek tüm eylemlere yer veri-
len strateji belgesiyle bu konuda geni� 
bir perspektif sa�lanm��. Art�k kamusal 
vizyon sorunu ortadan kalk�p yerini 
“bilmenin sorumlulu�una” b�rakt���na 
göre san�r�m bundan sonra yap�lacak i� 
hede� erin gerçekle�tirilmesi yani bel-
genin içinin doldurulmas� olacakt�r. Bu 
vizyonun yakalanmas�nda bunu ba�ar-
m�� ülkelere k�yasla geç bile kal�nd��� 
söylenebilir; dolay�s�yla bundan sonra-
ki eylemlerin sürat ve koordinasyonu 
çok önemli.

 �lerleyen süreçte Ostim olarak kü-
melenme çal��malar�m�za daha bir 
�evk ve umutla sar�lacak, bu konuda 
ülkemizde yap�lan her türlü çal��may� 
destekliyor olaca��z. 
*OST�M Vakf� Genel Sekreteri
gulnaz.karaosmanoglu@ostim.com.tr

Gülnaz
KARAOSMANO�LU*

Belge, bölgemiz ve 
ülkemiz ad�na
umut verici
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OST�M 2007 y�l�ndan beridir 
sürdürmekte oldu�u bölgesel 
kalk�nma çal��malar� kapsa-

m�nda gerçekle�tirdi�i kümelenme 
tabanl� etkinliklerini bir ad�m ileri ta-
��yarak benzer yap�lanmalara model 
te�kil etmeye devam ediyor. Küme-
lenme çal��malar� kapsam�nda  2010 
y�l� sonunda haz�rlanan yeni projeler 
hayata geçirilmeye ba�land�. 
Bölge sanayici ve i�adamlar�n� tem-
sil eden kat�l�mc�larla yap�lan isti�are 
toplant�s�nda bilgi veren OSB yöneti-
cileri, kümelenme kapsam�nda geçen 
y�l çe�itli projeler geli�tirildi�ini ve bu 
projelerin  ilgili kurulu�lara sunuldu-
�unu söylediler. 
 Yetkililer onaylanan projelerin uy-
gulama çal��malar�na ba�lad�klar�n� ve 
çe�itli fonlardan faydalanmak suretiyle 
gerçekle�tirilecek olan bu çal��malar�n 
i�letmelere ve bölgeye önemli katk�lar 
sa�layaca��n� vurgulad�lar.
 Özellikle � rmalar�n sorunlar�na 
h�zl� çözümler geli�tirebilmek amac�y-
la üretim, yat�r�m, istihdam, iç ve d�� 
sat��, � nansman gibi konularda � rma-
lar�n mevcut durumunu, iyile�tirilme-
si gerekli alanlar� ve önerileri ortaya 
koyacak olan  çal��malar�n  ücretsiz 
olarak gerçekle�tirilece�i vurguland�. 
2011 Y�l�nda OST�M’de ODEM ve 
Küme Koordinatörlükleri i�birli�inde 
haz�rlanan ve uygulamalar� gerçekle�-
tirilecek olan projeler:

OST�M OSB’de 
Yer Alan Kümelerde 

Derinlemesine Analiz Projesi

 Ankara Kalk�nma Ajans� Do�ru-
dan Faaliyet Destek Program� 2010 

kapsam�nda OST�M Vakf� ad�na ha-
z�rlanm��t�r. 13.01.2011 tarihinde 
sözle�mesi imzalanarak proje uygula-
ma çal��malar�na ba�lanm��t�r. Proje 
kapsam�nda OST�M Savunma Sanayi, 
Medikal Sanayi, �� ve �n�aat Makinele-
ri ve Yenilenebilir Enerji Kümelerine 
üye toplam 250 � rmada derinlemesine 
analiz yap�lacakt�r. Analiz çal��malar� 
ile � rmalar�n kurumsal ve sektörel ka-
pasite geli�imine yönelik altyap� olu�-
turulmas� çal��malar� yürütülecektir.

KOB�’lerde Sektör 
Bazl� �� Geli�tirme Modelinin 

Olu�turulmas� Projesi

 KOSGEB Meslek Kurulu�u Des-
tek Program� kapsam�nda OST�M Or-
ganize Sanayi Bölge Müdürlü�ü ad�na 
OST�M Dan��manl�k ve E�itim Mer-
kezi taraf�ndan haz�rlanm��t�r. Onay 
sürecinde son a�amaya gelinmi� olan 
proje ile;  ��letmelerin analitik bilgi ve 
bulgular �����nda yönetim, � nansman, 
teknoloji, pazarlama ve insan kaynak-
lar� gibi temel alanlarda kapasite, ve-
rimlilik, karl�l�k ve sürdürülebilirlik 
eksenlerinde geli�imleri haritaland�r�-
lacakt�r. Böylece i�letmelerin mevcut 
durumunun do�ru ve gerçekçi olarak 
tespiti, i�letme olanak ve yetenekleri-
ne uygun hedef ve taleplerinin ortaya 
konmas�, bu hede� ere ula�abilmek 
için gerekli yol haritas� ile risk �ema-
s�n�n ç�kar�lmas�na yönelik bir model 
geli�tirilmesi amaçlanmaktad�r. Proje 
uygulama sahas� OST�M olup pilot 
çal��malar�n Medikal Sanayi Küme-
lenmesi üzerinde gerçekle�tirilerek 
daha sonra olu�turulacak model do�-

rultusunda tüm OST�M’li � rmalara 
yayg�nla�t�r�lacakt�r.

Medikal Sanayi 
Kümelenmesi, �hracat 

Kapasitesi Geli�tirme Projesi

 D�� Ticaret Müste�arl���’n�n Ulus-
lararas� Rekabetçili�in Geli�tirilme-
sinin Desteklenmesi Program� kapsa-
m�nda Ankara �li s�n�rlar� içerisindeki 
t�bbi cihaz üretimi alan�nda faaliyet 
gösteren KOB�’lerin, d�� ticaret ba�ta 
olmak üzere hem ticaret hem de ima-
latla ba�lant�l� hususlarda kapasiteleri-
ni iyile�tirilmesi ve rekabet güçlerinin 
artt�r�lmas� projesidir. 
 Proje kapsam�nda Medikal 
Sektörü’nde faaliyet gösteren i�letme-
lere yap�lacak e�itim ve dan��manl�k 
ihtiyaç analizinin ard�ndan; E�itim, 
Dan��manl�k, Yurt D��� Pazarlama ve 
Yurt D��� Al�m Heyeti Organizasyon-
lar� konular�nda hizmetler sunulacak-
t�r.                    

���M, �� Makinalar� 
ve Yedek Parçalar� Firmalar�n�n 

Uluslararas� Rekabet 
Gücünün Artt�r�lmas� Projesi

 D�� Ticaret Müste�arl���’n�n Ulus-
lararas� Rekabetçili�in Geli�tirilme-
sinin Desteklenmesi Program� kap-
sam�nda gerçekle�tirilecek olan proje 
ile �� Makinalar� ve Yedek Parçalar� 
alt sektöründe faaliyet gösteren ���M 
Kümesine üye toplam 38 � rman�n 
Uluslararas� Rekabet Güçlerinin ve ih-
racatlar�n�n artt�r�lmas� do�rultusunda 
çal��malar gerçekle�tirilecektir. Proje-
de kat�l�mc� olarak yer alan i�letmeler-

de yap�lacak olan e�itim ve dan��man-
l�k ihtiyaç analizinin ard�ndan; E�itim, 
Dan��manl�k, Yurt D��� Pazarlama ve 
Yurt D��� Al�m Heyeti Organizasyon-
lar� konular�nda ortak organizasyonlar 
yap�lacakt�r. 

Ajansa sunulan 130 faaliyet tek-
li� , Kalk�nma Ajanslar� Proje 
ve Faaliyet Destekleme Yö-

netmeli�i ile DPT Müste�arl��� tara-
f�ndan haz�rlanan Kalk�nma Ajanslar� 
Destek Yönetimi K�lavuzunda belirti-
len kurallar çerçevesinde incelenerek 

de�erlendirildi.
 Ankara Kalk�nma Ajans�’n�n res-
mi internet sitesinde yer alan haberde 
�u bilgiler verildi:
 “Herhangi bir faaliyet tekli� nin 
ba�ar�l� kabul edilebilmesi için her 
bir de�erlendirme komisyonu üyesin-

den birinci bölümden (ilgililik) en az 
otuz ve toplamda her iki komisyonu 
üyesinden en az yetmi� puan almas� 
zorunludur. Bu a�amada 59 faaliyet 
tekli�  minimum puanlar� alamayarak 
elenmi�tir. E�ik puanlar� geçen 43 fa-
aliyet tekli�  de�erlendirme puanlar�na 
göre en yüksek puan alandan ba�laya-
rak s�ralanm�� ve program bütçesine 
tekabül eden faaliyet tekli� eri DFD 
2010 Desteklenebilir Faaliyet Tek-
li� eri Listesinde yer alarak Ankara 

Kalk�nma Ajans� Yönetim Kurulu’na 

sunulmu�tur. 

 29 Aral�k 2010 tarihli Yönetim 

Kurulu karar�yla T.C. Ankara Kalk�n-

ma Ajans� Do�rudan Faaliyet Destek 

Program� kapsam�nda “DFD 2010 

Desteklenebilir Faaliyet Tekli� eri 

Listesi”ndeki 17 adet faaliyet tekli-

� nin 2010 y�l� program bütçesinden 

desteklenmesi uygun bulunmu�tur.”

Ostim’in 4 projesi onayland�

Kalk�nma Ajans� 17 faaliyete destek verecek

OST�M, bölgesel kalk�nma kapsam�nda kurdu�u kümelerin faaliyetleri kapsam�nda haz�rlad��� 
projelerine Ankara Kalk�nma Ajans� ve DTM’den onay ald�. Yetkililer KOB�’lerin rekabetçi 
yap�lar�n� destekleyecek yeni projelerin de s�rada oldu�unu söylediler.

Ankara Kalk�nma Ajans�, Do�rudan Faaliyet Destek Program� (DFD) 2010 Y�l� Ba�vuru 
Rehberi’nde belirlenen usullere uygun olarak belirledi�i 17 faaliyeti destek kapsam�na ald�.

G† NDEMDE OLAN 
PROJELER
Leonardo Da Vinci Hareketlilik 

Projeleri:

Avrupa’da e�itim almak ve 

staj yapmak sureti ile mesleki 

bilgi ve deneyimlerini artt�rmak 

do�rultusunda gençlere yönelik 

olarak haz�rlanan projelerdir. Söz 

konusu projeler; Stratejik Yöne-

tim Uygulamalar�, ��letmelerde 

Teknoloji Kullan�m�n� ve �novas-

yonu, Medya Sektöründe Mesleki 

Deneyim ve Meslek Lisesi Ö�-

rencilerinin OSEP Kapsam�nda 

Deneyim Edinmeleri konular�nda 

Avrupa’da e�itim ve staj uygula-

malar�n� kapsamaktad�r. Gerçek-

le�tirilmesi planlanan bu projeler 

ile gençlerimizin Avrupa’da ilgili 

meslek alanlar�nda kullan�lan tek-

nolojileri ve yap�lan uygulamalar� 

yerinde görüp ö�renerek deneyim 

kazanmalar� ve meslek hayatla-

r�nda kullanabilir hale gelmeleri-

nin sa�lanmas� amaçlanmaktad�r.
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Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ay-
d�n, “Bölgenin yönetiminde karar 
sürecine herkesin dahil edilmesini 

arzu ediyoruz. Çal��malar�m�z� ve projele-
rimizi �effaf ve kat�l�mc� bir �ekilde yürü-
tece�iz” dedi.
 OSB toplant� salonunda düzenlenen isti-
�are toplant�s�na Ostim OSB yönetim kurulu 
üyeleri, Çankaya Üniversitesi Rektörü, böl-
ge müdürü, OSB birim yöneticileri, küme 
koordinatörleri, Ostim’de bulunan sanayici 
ve i�adam� dernekleri ile vak�f yöneticileri, 
OSB genel kurul delegeleri, meslek lisesi 
ve meslek yüksek okulu ile teknokent yö-
neticileri kat�ld�. 

Ç�rak E�itim Ve Ö�retim 
Vakf�-�brahim Karakoç

 “Ostim’i ziyarete gelenlerin Ostim’de 
üretilen mamülleri görebilecekleri sürekli 
bir sergi alan� olu�turulmal�. Sanayiciye son 
teknoloji ile ilgili e�itimler verilmeli. Ç�rak-
l�k E�itim ve Ö�retim Vakf�na gelen ö�ren-
cilere � rmalarda hiç de�ilse bir günlük staj 
imkan� sunulmal�. Do�algaz yerine ya� ve 
lastik yakarak çevreyi kirleten � rmalara 
yapt�r�mlar daha cayd�r�c� hale getirilmeli.”

ORS�AD Ba�kan� Özcan Ülgener

 “�nsana yap�lan yat�r�m�n önemi nede-
niyle sanayicilere ve i�çilere sürekli bilgi-
lendirme ve e�itimler yap�lmal�. Ostim’ 
de çal��ma ko�ullar�n�n iyile�tirilmesi için, 
sanayiciler ve çal��anlar için; sosyal akti-
vitelerin oldu�u bir spor ve kültür merkezi 
kurulmal�. Bir zamanlar ba�lat�lan ve gele-
neksel hale gelen Ostim Festivali yeniden 
hayata geçirilmeli. Ortado�u ülkelerine 
ticaret gezileri ve fuar organizasyonlar� ya-
p�lmal�, o ülkelerde �ubeler aç�lmal�. D�� 
pazarlarla ilgili � rmalar yard�mc� olmak 
üzere bir yol haritas� haz�rlanmal�.”

ANK�SAD Ba�kan�-Harun Akça

“Bölgede üretim yapan KOB�’lerde ihracat 
odakl� � rmalar�n say�s� artt�r�lmal�. Bunun 
için ilgili sivil toplum örgütleri ile i�birli�i 
yap�lmal�. Kümelenme çal��malar�na kat�-
l�m ko�ullar� ilgili sektör � rmalar�na daha 
iyi tan�t�lmal�.”

Çankaya Üniversitesi Rektörü-
Prof. Dr. Z.Burhanettin Güvenç

“KOBi’ler tek ba��na dünya ile rekabet ede-

mez. Birlikte neler yap�labilece�i ve dünya 
ile nas�l rekabet edilebilece�ine dair çal��-
malar yap�lmal�. Nanoteknolojiye geçi� için 
çal��malara çok geç kalmadan ba�lamak 
gerekmektedir. Kafam�z� büyük oranda 
buna yormal�y�z. Nanoteknolojinin insan 
kayna��, altyap�s� var, bunlar bir günde 
olmaz. Gecikmeden nanoteknolojiye geçil-
mezse, 10 y�l sonra birçok � rmam�z ayakta 
kalamaz. Bizi gelecekte var edecek faktör 
bu teknolojiye geçebilmektir. Ostim’in bize 
üniversite olarak yapm�� oldu�u çok büyük 
iyilik var. Ostim aç�k hava laboratuar� gibi. 
Akademisyen hocalar�m�z�n kafas�ndaki 
projeleri yapma uygulama f�rsat�m�z oldu. 
Karde�lik ba�� geli�ti. Bu ili�ki e�itime 
yans�d�. Bizim ö�rencilerimiz her gün bu-
rada. ��letmelere girip ç�k�yorlar ve onlar�n 
sorunlar�n� birlikte ya��yorlar. Ö�renciler 
hangi bilgiyi nerede kullanaca��n�n fark�na 
var�yor. Hem ö�renciler hayata haz�rlan�yor, 
hem de � rmalar birtak�m sorunlar�n� çözme 
�ans� elde ediyor. Birlikte olu�turdu�umuz 
bu örnek dünyan�n hiçbir yerinde yok. Des-
teklerimizi Ostim’deki her sektöre yay�p, 
ömür boyu devam ettirmek istiyoruz. ”

Ostimspor-Murat Kandazo�lu

 “Bulvardaki tra� k sorununa çözüm 
bulunmal�. Bunun için Uzayça�� cadde-
sinden geçecek olan köprünün biran önce 
yap�lmas� gerekiyor. Ostim’e turnuvalar�n 
düzenlenebilece�i bir hal� saha yap�lmas� 
gereklili�i. Ostimspor sadece Ostim yö-
netiminin kulübü de�ildir. Ostimspor, tüm 
Ostimlilerin kulübüdür. Herkesi Ostims-
poru desteklemeye bekliyoruz. Halen üç 
bran�ta faaliyet göstermekteyiz. Futbol, 
Tekvando, Masa tenisi. En k�sa zamanda 
bedensel engellilerin de kendini göstere-
bilece�i bran�lar� faaliyete geçirece�iz. 
Amac�m�z futbolda Ostim ligini gerçekle�-
tirmek. Herkesin hat�rlayaca�� gibi önceleri 
futbol turnuvalar� yap�yorduk. Fakat yeterli 
tesis olmamas� nedeniyle bu uygulamadan 
vazgeçmi�tik. Ancak yap�lacak olan tesis 
sayesinde turnuva �eklide de�il de lig �ek-
lide futbol maçlar� yapmay� amaçl�yoruz. 
Bunun d���nda Ostimspor futbol okulu 
kurmay� amaçl�yoruz. Sadece gençlerin 
de�il tüm çal��anlar�n spor yapabilece�i 
�ekilde faaliyetleri yapmam�z gerekiyor.”
 

Bat�kent Endüstri Meslek Li-
sesi Müdürü-Mustafa Ayd�n

 “Okul ad�n�n Ostim Endüstri Meslek Li-
sesi olarak de�i�mesi uygun olur. Büyük 
i�letmeleri ö�rencilerin ziyaret etmesi sa�-
lanabilir. Firmalara staj için yerle�tirilen ö�-
rencilere ahlaki konularda da destek olun-
mas�n� istiyoruz. Okula makine-teçhizat 
deste�i bekliyoruz. Okul olarak kurulu kü-
melerdeki mesleki ihtiyaçlar� OSEP Projesi 
kapsam�nda Meslek Lisesi olarak yeti�tire-
biliriz. Okulun yak�n�na yap�lan Ostim kül-
tür merkezini destekliyoruz.”
 Toplant�da söz alan baz� üyeler ise tek-
noloji e�itimi, çevre düzenlemesi, i�yeri 
sa�l��� ve güvenli�i, tabela düzeni, imalatç� 

yap�n�n korunmas�, ortak laboratuar, trafo 
bak�mlar� gibi konulardaki hizmetlere yö-
nelik görü� ve önerilerini dile getirdiler. 

ODTÜ Teknokent 
Müdürü-Necip Özbey

 “Ostim Teknokent binam�z dolmu� du-
rumda. Bölgede ODTÜ Teknokent idaresi-
nin çal��malar� ile mükemmeliyet merkezi 
kurulmas� planland�. Üretim ve ihracatta 
yenilikler yapmal�y�z. Teknoloji art�k daha 
yak�ndan takip ediliyor. Üniversite sanayi 
i�birli�inde üniversite sanayi ve yenilik-
ler bir araya gelecek. Gündemde teknoloji 
transfer o� si lisanslama o� si olarak günde-
me gelecek. ODAGEM’le birlikte çal��a-
ca��z. Önümüzdeki dönemde ODTÜ’deki 
belli ö�retim üyelerini grup olarak buraya 
getirmeyi planl�yoruz. Teknoparklarda bel-
li oranda üretim yap�lmas�na yönelik destek 
yasas� ç�kmak üzere. Firmalar�n bu de�i-
�imden yararlanmalar�n� önemsiyoruz.”

OSB’nin faaliyetlerinden 
baz� hede	 er

Bölgenin ihtiyac� olan TSE laboratuar�  �
yap�lmas�na yönelik 42710 ada 1 parse-
le ili�kin k�smi imar plan� de�i�ikli�inin 
sonuçland�r�lmas� planlanm��t�r.

Büyük�ehir Belediyesi’nin deste�i ile  �
100. Y�l Bulvar�, Al�nteri Bulvar� Met-
ro dura��, metro dura�� etraf� yeniden 
düzenlenmesi planlanm��t�r.

Elektrik trafolar�n�n çevre düzenleme- �
lerinin ve binalar�n�n bak�mlar�n�n ya-
p�lmas� planlanm��t�r. 

Yenimahalle Belediyesi’nde bulunan  �
dosyalar�n tamam�n�n al�n�p mimari 
projelerinin taranarak �mar Bilgi Siste-
mine aktar�lmas� planlanm��t�r.

Bölgemizin tamam�nda eski ve yeni  �
sokak adlar�n�n yer ald��� yönlendirme 
levhalar�n�n yap�lmas� planlanm��t�r. 
Ana giri� noktalar�na tak konulmas� 
planlanm��t�r.

Kaliteli ve kesintisiz enerji verme hede- �
�  ile �ebeke bak�mlar� planlanm��t�r. 

Yeni �dari bina için Yüksek Performans  �
kriteri kapsam�nda al�nacak olan Kojen, 
Is� Pompas�, Absorpsiyon vb. sistemle-
rin devreye al�nmas� ve binan�n amaçla-
nan verimlilik kriterlerini kar��lanmas� 

planlanm��t�r.

Yeni �dari binada otomasyon sistemi- �
nin kurularak �s�tma, so�utma, havalan-
d�rma vb. tesisat i�lerinin kontrollü bir 
�ekilde çal��t�r�lmas� planlam��t�r. 

Tüm bölgedeki çöp konteyner eksikli- �
�inin Belediye ile yap�lacak çal��ma ile 
tamamlanmas� planlanm��t�r.

Geri dönü�üme gönderilen at�k miktar�- �
n�n 100 tona ç�kar�lmas� planlanm��t�r.

13. Geleneksel A�aç �enli�i ile  �
OSB’deki üyelerimize yeni bir ye�il 
alan yap�lmas� planlanm��t�r.

Yeni alanlarda 5000 adet a�aç/bitki di- �
kimi planlanm��t�r.

Tüm sokaklar�n düzenli olarak temiz- �
lenmesi planlanm��t�r. Süpürge maki-
nesi ile tüm ana caddeler ile sokaklar�n 
düzenli olarak temizlenmesi planlan-
m��t�r.

Çevre Denetim Ekibi’nin e�itimlerle  �
ulusal çevre mevzuat� hakk�nda bilinç-
lendirilmesi planlanm��t�r.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu- �
�u (OSBÜK) ve Çevre ve Orman Ba-
kanl��� (ÇOB) i�birli�i ile May�s ay�n-
da OST�M OSB’de çevre ba�l�klar�nda 
üyelerimize yönelik bir bilgilendirme 
toplant�s� düzenlenmesi planlanm��t�r. 

Ocak 2011 itibariyle OST�M OSB’deki  �
tüm sanayi bölgelerine güvenlik hizme-
ti verilmesi planlanm��t�r.

G�da üreten ve satan � rmalara hijyen  �
e�itimi verilmesi planlanm��t�r.

Bölgemizde faaliyet gösteren i� yerleri- �
nin tamam�n�n ruhsatland�r�lmas� plan-
lanm��t�r.

G�da üretimi yapan � rmalar�n denetlen- �
mesi planlanm��t�r.

13 adet yurtiçi 2 adet yurt d��� fuar kat�- �
l�m� planlanm��t�r. �GEME ülke masas� 
seminerlerinin yap�lmas� planlanm��t�r. 
�GEME ve DTM ile ortak çal��ma yü-
rütülerek desteklenen fuar ve i� orga-
nizasyonuna ortak kat�l�m sa�lanmas� 
planlanm��t�r.

Kal-der �nsan kaynaklar� Kongresinde  �
tan�t�m stand� kurulmas� planlanm��t�r.

Mü�teri memnuniyetinin artt�r�lmas�  �
için e�itimler planlanm��t�r.

Ostim, hedeflerini isti�are etti
Ostim OSB altyap� ve 

yönetsel faaliyetlerine 
ili�kin de�erlendirme 

ve hede� erini 
geni�letilmi� isti�are 
toplant�s� ile masaya 

yat�rd�.
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Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Mus-
tafa Deryal ve kurum uzman-

lar�ndan olu�an bir heyet Ostim OSB’yi 
ziyaret etti. Bölgedeki KOB�’lerin ve ku-
rulu�lar�n verimliliklerinin nas�l artt�r�labi-
lece�ine yönelik i�birli�i için düzenlenen 
toplant� sonras� i�yerleri de gezildi.

OST�M OSB toplant� salonunda düzen-
lenen bulu�maya Ostim Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Orhan Ayd�n, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mithat Ertu�, Ya�ar Özelge ve 
Behzat Zeydan ile Bölge Müdürü Adem 
Ar�c� da kat�ld�.

MPM Yönetim Kurulu Ba�kan� Musta-
fa Deryal, toplant�da yapt��� konu�mada 
MPM olarak KOB�’lerin verimliliklerin-
den de sorumlu olduklar�n� ve bu yöndeki 
çal��malar�n OST�M’den ba�layarak di-
�er OSB’lere yönelik de devam edece�ini 
söyledi. Deryal, OST�M’in olu�turdu�u 

kurumlarla örnek bir bölge oldu�unu, üye 
i�letmelerin verimlilik ve rekabet güçleri-
ni artt�rmaya yönelik çal��malarda Ostim 
yönetiminin belirgin bir nitelik ve sorum-
luluk ta��d���n�  anlatarak, “Ostim’de ge-
rek insan gerekse ürün baz�nda verimlilik 
art���n� sa�layacak projeleri ortaya ç�kar-
mak istiyoruz. Bu yönde Ostim yönetimi 
ile i�birli�i yapaca��z” dedi.

Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� Ay-
d�n da MPM Ba�kan� ve uzmanlar�n� 
Ostim’de görmekten mutlu olduklar�n�, 
MPM’nin bundan böyle OST�M’in de-
�erli çözüm ortaklar� aras�nda yerini ala-
ca��n� vurgulad�. Ayd�n, “Biz bölgenin 
rekabetçi özelli�ini geli�tirmeye yönelik 
gelecek planlar�m�z� anlat�yoruz. OSB 
ve bölge çat�s� alt�ndaki �irketlerimizin 
çal��malar�, kümelenme projelerimiz, 
inovasyon ve ar-ge destek yap�lanmala-
r�m�z hakk�nda bilgilendirme yap�yoruz. 
KOB�’lerimizin insan kaynaklar�, üretim 
ve pazarlama gibi her faliyet a�amas�nda 
verimlilik ilkelerine göre yönetilmesi ge-
rekiyor. Bu konuda MPM ile bölgemizde-
ki ilgili birimler ortak bir çal��ma yapabi-
lir. Bunu hede� iyoruz” diye konu�tu. 

Toplant�, gezi ve ikili isti�arelerde 
OST�M’de kurulan Yenilenebilir Enerji, 
Medikal, �� ve �n�aat Makineleri ile Sa-
vunma Kümeleri içinde yer alan sektör 
� rmalar�na yönelik insan kaynaklar�, i�-
letme yönetimi, tan�t�m ve sat�� yönetimi 
gibi alanlara yönelik olarak MPM ile or-
tak projeler yap�labilece�i vurguland�. 

OSB’de verimli toplant�
OST�M OSB üyesi 

bulunan bölge 
KOB�’lerinin üretim, 

sat�� ve yönetim 
alanlar�nda daha verimli 
ve rekabetçi olabilmeleri 

için Milli Prodüktivite 
Merkezi ile i�birli�i 

yapacak.

EMO Ankara �ubesi taraf�ndan 
Alt�nda� Çocuk Kulübü üyesi 
çocuklara yönelik olarak “Enerji 

Tasarrufu ve Verimlilik” konulu su-
num yap�ld�.

Elektrik Mühendisleri Odas� Ankara 
�ubesi Yönetim Kurulu Ba�kan� Ra-
mazan Pekta� taraf�ndan gerçekle�ti-
rilen sunumda “Enerji tasarrufu nedir, 
enerji verimlili�i nedir?” sorular�na 
yan�t arand�.

Do�al kaynaklar�n h�zla tükendi�i-
ni, çevrenin kirlendi�ini ve enerji için 
yüksek miktarda para ödendi�ini bu 
nedenle enerjiyi tasarru� u ve verimli 
kullanmak gerekti�ini anlatan Pekta�, 
ayd�nlatmada enerji tasarruf noktalar�; 
buzdolab�, klima, çama��r ve bula��k 
makinalar�, elektrikli süpürgeler, te-
levizyon kullan�rken al�nacak küçük 
önlemlerle enerjinin daha verimli kul-

lan�labilece�ini söyledi.
Binalar�n yal�t�m� ile yüzde 25’den 

yüzde 50’ye varan yak�t tasarrufu sa�-
lanmas�n�n mümkün oldu�unu anlatan 
Ramazan Pekta�, “Ekonomik üretim 
ana unsuru olan ve hayat kalitemizi iyi-
le�tiren enerjinin kullan�m�ndan vazge-
çemeyece�imize göre enerjiyi tasarruf-
lu ve verimli kullanal�m” dedi.

Çocuklar enerji 
tasarrufunu ö�rendi

Mustafa DERYAL
(MPM Yönetim Kurulu Ba�kan�)
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Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat 

Ergün; KOSGEB Ba�kan� Mus-

tafa Kaplan, Ba�kan Yard�mc�-

lar� Bayram Mecit, Hüseyin Tüysüz ve 

Metin �at�r ile OST�M OSB Yönetim 

Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n’�n da haz�r 

bulundu�u ve CNN Türk’ de canl� olarak 

yay�nlanan programda, Didem Tümer’in 

KOSGEB’in Giri�imcilik E�itimleri 

hakk�nda sordu�u sorular� cevaplad�.

 KOSGEB’in yeni destek sisteminde, 

giri�imcili�in ayr� bir destek program� 

olarak yer ald���n� belirten Bakan Ergün; 

“Ülkemizdeki giri�imcilik kültürünün 

geli�tirilmesi, yayg�nla�t�r�lmas� ve ba-

�ar�l� i�letmelerin kurulmas� için KOS-

GEB, Uygulamal� Giri�imcilik E�itimi, 

Yeni Giri�imci Deste�i, ��GEM Deste-

�i ve �� Plan� Ödülünü kapsayan 4 adet 
destekle Giri�imcilik Destek Program�n� 
uygulamaya alm��t�r” dedi. 

 Giri�imcili�in geli�tirilmesinde en 
önemli araçlardan birinin giri�imcilik 
e�itimleri oldu�unu söyleyen Bakan 
Ergün, bu e�itimlerin tüm Türkiye’yi 
kapsayacak �ekilde ve düzenli olarak 
yap�ld���n� ve 2010 y�l� itibariyle il ba-
z�nda ��KUR, üniversiteler, belediyeler, 
meslek kurulu�lar�, odalar ve birlikler ile 
kalk�nma ajanslar� ile birlikte düzenlenen 
322 program ile 11.759 genç giri�imci, 
kad�n giri�imci ve üniversite ö�rencile-
rinin e�itimlere kat�l�m�n�n sa�land���n� 
belirtti.

KOSGEB’in bilgi birikiminin geni� 
kitlelere aktar�labilece�i bir düzenleme-
nin yap�ld���n� belirten Ergün; “�imdi, 
i�sizler ba�ta olmak üzere kad�nlar, genç-
ler, özürlüler gibi tüm gruplara bu e�itim-
ler aç�lm��t�r. KOSGEB ve KOSGEB’le 
i�birli�i içerisindeki ��KUR, üniversite-
ler, belediyeler, sivil toplum kurulu�lar�, 
meslek kurulu�lar�, odalar, birlikler ve 
kalk�nma ajanslar� vb. kurum kurulu�lar 
taraf�ndan bu e�itimler gerçekle�tirilebi-
lecektir” dedi.

 KOSGEB’in Uygulamal� Giri�imcilik 
E�itimlerinin dört ana modülden olu�tu-
�unu belirten Nihat Ergün; “Uygulamal� 
Giri�imcilik E�itimleri toplam 60 (alt-
m��) saatlik s�n�f içi ders ve atölye çal��-
malar�n� kapsamaktad�r ve ücretsizdir. 

Uygulamal� Giri�imcilik E�itimleri dört 
ana modülden olu�urken, s�n�f içi ders 
ve atölye çal��malar�n� kapsamaktad�r. 
Bu e�itimler, giri�imcilik özelliklerinin 
s�nanmas�, i� � kri geli�tirme ve yarat�c�-
l�k egzersizleri, i� plan� kavram� ve ö�e-
leri, i� plan� ö�elerinin peki�tirilmesine 
yönelik atölye çal��malar� ve i� plan�n�n 
yaz�lmas� ve sunumunda dikkat edilecek 
hususlar� kapsamaktad�r” dedi.

E�itimlere kat�lan giri�imcilere hitap 
eden Bakan Ergün, konu�mas�nda; “Bu-
gün burada tüm �artlar� de�erlendirerek, 
risk al�p, yat�r�m yap�labilmesinin ko-
�ullar�n�n uygulamal� olarak gösterildi�i 
Uygulamal� Giri�imcilik E�itim Progra-
m�n�n mutlu sonunu ya��yoruz. Aram�za 
yeni giri�imciler kat�l�yor. E�itim alarak, 
i� kurma çabalar�n�n ba�lang�c�n� ya�a-
yan siz de�erli giri�imcileri kutluyorum. 
Giri�imci olarak yapaca��n�z yeni yat�-
r�mlarda elbette istihdam� artt�rmak üze-
re insanlar� çal��t�racaks�n�z. Bu görevde 
sizlerin yan�nda olaca��z. Kendi i�inizi 
kurmak istemeniz halinde size hibe ola-
rak 27 bin TL giri�imci deste�i, 70 bin 
TL’na kadar da kredi deste�i verecektir” 
dedi.

Yap�lan konu�man�n ard�ndan OST�M 
Hizmet Merkezi’nde yap�lan e�itimi ba-
�ar�yla tamamlayan giri�imcilere Sanayi 
ve Ticaret Bakan� Nihat Ergün ile KOS-
GEB Ba�kan� taraf�ndan serti� kalar� ve-
rildi.

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odas�(MMO) Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Ali Ekber Çakar, 2017 

y�l�na kadar yakla��k 9 milyon mevcut 
binaya ve her y�l in�a edilen ortalama 
100 bin binaya “Enerji Kimlik Belgesi” 
düzenlenmesinin zorunlu k�ld���n� 
hat�rlatarak, MMO’n�n Enerji Kimlik 
Belgesi (EKB) Uzman� Yeti�tirme 
E�itimlerine ba�lad���n� aç�klad�. Böylece 
Türkiye’de binlerce uzman�n çok k�sa 
sürede yeti�tirilece�ini kaydeden Çakar, 
verimlilik önlemleri ile sanayide yüzde 
20, ula��mda yüzde 25, binalarda ise yüzde 
30 ile 50’lere varan enerji tasarrufunun 
sa�lanabilece�ine dikkat çekti. 
TMMOB Makina Mühendisleri Odas� 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Çakar, yapt��� 
aç�klamada, Bay�nd�rl�k ve �skan 

Bakanl���’n�n 2008 y�l�nda yay�mlad��� 
yönetmelik uyar�nca tüm yeni ve 
eski binalara Enerji Kimlik Belgesi 
düzenlenmesinin zorunlu k�ld���n� 
an�msatarak, bu belgenin, 2017 y�l�na 
kadar yakla��k 9 milyon mevcut binaya 
ve her y�l in�a edilen ortalama 100 
bin binaya düzenlenece�ine dikkat 
çekti. Çakar, bu kadar büyük hacimli 
bir i�in lay�k�yla yerine getirilebilmesi 
için Türkiye’de binlerce uzman�n 
çok k�sa sürede yeti�tirilmesi ve 
belgelendirilmesine ihtiyaç duyulaca��n� 
vurgulayarak, bu kapsamda MMO’nun 
“Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlar�na 
ve E�itici Kurulu�lara Verilecek 

E�itimlere Dair Tebli�”in 10 Haziran 
2010 tarihinde yay�mlanmas�n�n 
ard�ndan e�itici kurum olarak faaliyet 
göstermek üzere Bay�nd�rl�k ve �skan 
Bakanl���’nca yetkilendirildi�ini 
aç�klad�. Çakar, “Böylelikle MMO, 
Enerji Kimlik Belgesi düzenleyecek 
olan Serbest Mü�avirlik ve Mühendislik 
hizmet bürolar� ve �irketler için bu 
konuda e�itimler düzenleyebilecek. 
Bu kapsamda, 20 Aral�k 2010 
tarihi itibar�yla Odam�za ba�l� tüm 
�ubelerimizde Binalarda Enerji 
Performans� Yönetmeli�i kapsam�nda 
Enerji Kimlik Belgesi Uzman� Yeti�tirme 
E�itimleri ba�lam��t�r” dedi. 

Binalarda yüzde 50’ye varan 
enerji tasarrufu sa�lanabilir

 Çakar, özel olarak enerji verimlili�i 

alan�nda Türkiye’nin enerji politikas�n�n 

temel hede� erinden birisinin, enerji 

verimlili�inin artt�r�lmas� ve enerji 

yo�unlu�unda düzenli bir dü�me 

e�iliminin yakalanmas� olmas� gerekti�ini 

vurgulad�. Çakar, “Bu kapsamda, içinde 

bulundu�umuz Enerji Verimlili�i Haftas� 

dolay�s�yla sanayide yüzde 35 civar�nda, 

ula��mda yüzde 20, binalarda yüzde 30–35 

aras�nda bulunan nihai enerji tüketiminin, 

verimlilik önlemleri ile sanayide yüzde 20, 

ula��mda yüzde 25, binalarda ise yüzde 30 

ile 50’lere varan tasarruf potansiyelinin 

geri kazan�lmas�n�n olanakl� oldu�unu 

belirtmek isteriz” dedi. 

 Çakar, MMO’n�n 2010 y�l�nda 

Türkiye’de yeni bir uygulama olan “Bina 

Enerji Yöneticisi” yeti�tirme kurslar� 

düzenlemesinin yan� s�ra iki ayr� e�itim 

ve uygulama merkezi laboratuar� kurarak 

Türkiye’deki laboratuar say�s�n� üçe 

yükseltti�inin bilgisini verdi. 

Ergün giri�imcilik e�itimine kat�ld�

MMO, enerji kimlik belgesi uzman� yeti�tirecek

Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat Ergün, bir kanal�n 
canl� olarak yay�nlanan program�nda, KOSGEB 

Ostim Hizmet Merkezi Müdürlü�ünün açt��� 
Uygulamal� Giri�imcilik E�itimlerini ba�ar�yla 

bitiren giri�imci adaylar�na serti� kalar�n� verdi.

Makina Mühendisleri 
Odas�(MMO) Yönetim 

Kurulu Ba�kan� Ali Ekber 
Çakar Enerji Kimlik 

Belgesi (EKB) Uzman� 
Yeti�tirme E�itimlerine 

ba�lad���n� aç�klad�.
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Gšren Kalpler Merkezi kucak açõyor

Bir süre önce Ankara’da 
Ostim’de faaliyet gösteren 
özel e�itim ve rehabilitasyon 

merkezi, Ankara ba�ta olmak üzere 
ülkemizde ya�ayan görme engelli 
çocuk, genç, yeti�kin tüm bireylere 
ula�may� ve onlar� bir an önce e�i-
time, sanata, spora ve istihdama yö-
neltmeyi hedefliyor.

Gören Kalpler Özel Merkezinin, 
Gören Kalpler E�itim Derne�inin bir 
kurulu�u oldu�unu belirten Gören 
Kalpler Derne�i Ba�kan� Erol Say-
y�dan, “Ülkemizdeki görme engelli 
bireylere hizmet veren derne�imiz, 
engelli bireylerin e�itim, sanat, spor 
yoluyla kendi ayaklar� üzerinde du-
rabilen, mutlu bireyler olarak toplu-
ma kazand�r�lmas�n� hedeflemekte-
dir. Her engel gurubunun e�itiminde 
ayr� bir uzmanl�k gerektirdi�ini bilen 
derne�imiz, kurmu� oldu�u bu mer-
kezle sadece görme engelli bireylere 
hizmet vermektedir” dedi.

Merkezde, Milli E�itim Bakanl��� 
Talim Terbiye Kurulunun ‘’Görme 
Engelliler E�itim Program�’’ do�rul-
tusunda her ya�tan çocuk, genç, ye-
ti�kin görme engelli bireylere destek 
e�itim veriliyor. Merkezde bireysel 

alanda ba��ms�z hareket, özbak�m, 
günlük ya�am, akademik kapsamda 
Türkçe, matematik ve �ngilizce ders-
leri verilirken, resim, seramik ve bil-
gisayar grup e�itimleri veriliyor. 

Ba�kan Sayy�dan Dernek faaliyet-
leri kapsam�nda spor, müzik ve e�i-
tim kadrosuna ili�kin olarak da �u 
bilgileri verdi:

“Gören Kalpler Ailesinin spor ku-
lübünün deste�iyle çe�itli zaman ve 
mekânlarda bireylere uzman antre-
nörler e�li�inde tandem (ikili bisik-
let), gollbal, (zilli paralimpik spor ) 
futsal (B1,B2-B3), atletizm, yüzme, 
satranç, halter, judo bran�lar�nda 
sporcular yeti�tirilmekte, Türkiye 
�ampiyonalar�na kat�l�nmakta, lig-
lerde yer al�nmakta ve hatta milli ta-
k�ma sporcular kazand�r�lmaktad�r. 
Gören Kalpler Ailesinin Müzik Ku-
lübünün deste�iyle solistler, enstrü-
man çalan bireyler yeti�tirilmekte, 
korolar, müzik guruplar� kurulmak-
tad�r. Merkezimizde her türlü ens-
trüman e�itimi verilmektedir. Bilin-
di�i gibi Ülkemizde be� ya� öncesi 
görme engelli çocuklar�m�z için e�i-
tim veren resmi veya özel okul bu-
lunmamaktad�r. Oysa görme engelli 

çocuklar�m�z�n özellikle okul öncesi 
duygusal, zihinsel ve sosyal geli�im-
lerinin desteklenmesi onlar�n ileriki 
ya�amlar�ndaki ba�ar�lar� için çok 
önemlidir. Bu nedenle merkezimizde 
uzman bir ekimiz; görme engelliler 
ö�retmeni, okul öncesi çocuk geli�i-
mi, spor, müzik ve psikolog her an 
haz�r bulunmaktad�r.”

�leti�im  
Al�nteri Bulvar� Gül Toplu �� Merkezleri 
1/32, Macunköy-Ankara,  
E-pasta: info@gorenkalplerozelegitim.org, 
Tel:  312 385 83 05 

Ankara Ostim’de aç�lan Gören Kalpler Özel E�itim Merkezi, görme engellileri hayata katmay� hede� iyor.

OST�M Gazetesine yazd���m�z 
yaz�lar� ve yapt���m�z 
yorumlar� okuyan, takip eden 

sanayici bir dostumuz olan 
�stanbul’da ADELL firmas�n�n 
ortaklar�ndan Say�n R. Ali Topçu, 
çok güzel sözler derlemi�. Topçu‘nun 
izniyle bu güzel sözleri sizlerle 
payla�mak istedim. Kendisine 
te�ekkür ediyorum.

Her sabah kendimizi  �
uyarmal�y�z: �nsan biraz da 
ba�kalar� için ya�ad��� zaman 
insand�r. Rü�tü Bozkurt
Ba�kalar� yarar�na iyi bir  �
�ey yapmak görev de�il, 
zevktir. Çünkü sizin sa�l�k ve 
mutlulu�unuzu artt�r�r. Zoroaster
Kazand���m�z�n bir k�sm�n� daha  �
iyi bir dünya için harcamak 
düzgün sanayicilik anlay���n�n 
gere�idir. 
Sanayicinin gayesi bir insan  �
olarak “zengin ki�i” de�il 
“erdemli ki�i” olmal�d�r.
R�z�k aray��� giri�imcinin,  �
i�adam�n�n Allah’�n lütfundan 
nasibimizi aramas�d�r.
�� adaml���, giri�imcilik maddi ve  �
kültürel zenginlik üreterek insan 
ya�aman� kolayla�t�rmakt�r. 
�imdi, kendimize ayna tutup, 
zenginlik üretiminin neresinde 
durdu�umuzu sorman�n tam 
zaman�d�r. 
Gerçek i� adam� tüm kararlar�n�  �
ve tutumunu akl�n iknas�, kalbin 

tatmini ve vicdan�n kabulü 
esas�na göre düzenler.  
�� adam�n�n, sanayicinin makro  �
seviyede as�l mesle�i “insanl��a 
hizmettir” ana ba�l��� alt�nda 
toplayabiliriz. 
Giri�imcili�i, sanayicili�i  �
merhametten tecrit etmek, 
�efkatten koparmak, sayg�dan 
ay�rmak insan gerçe�inden 
uzakla�makt�r. �nsan�z sanayi 
par�lt�l� ama neticesiz macerad�r, 
ba�ka bir �ey de�il. 
Sadece para kazanmaya yönelik  �
sanayicili�in hiçbir anlam� 
yoktur. Is adam� para kazanmak 
kadar kalp kazanmaya da 
önem vermelidir. �nsanlar�n, 
mü�terilerin paralar�n�n 
yan�nda dualar�n� da almay� 
hedeflemelidir. 
Erdemli olmay�, dürüst olmay�  �
fazilet de�il, zaruret olarak 
görüyoruz. 
Mümin s�k��t�r�lm�� �eker gibidir,  �
deryay� tatland�racak güce 
sahiptir. Necip Faz�l K�sakürek
Servetin bat�rd��� insan say�s�,  �

kurtard���ndan çok fazlad�r. 
Bacon
Para ile yap�lacak en güzel i�,  �
onu payla�makt�r. 
Para insan� varl�kl� yapmaz,  �
insan�n gönlü de varl�kl� olmal�. 
Alman Atasözü
Hem para kazan�p hem de  �
hayat�n� ya�amak, ayn� anda 
hem etik hem de zengin 
olmak, çok para sahibi iken 
de son derece ho� biri olmak 
mümkündür. Richard Templar

�� adam� bilgi ve paray�  �
bizzat kendi elinde s�k� s�k�ya 
tutmal�d�r. Sak�p Sabanc�
Dürüst ve güvenilir i� adam�,  �
ahirette nebiler, s�dd�klar 
ve �ehitlerle beraberdir. Hz. 
Muhammed (SAV)
Ticaret erbab�, takva iyilik  �
sarihileriyle do�rulanlar hariç 
günahkâr olarak diriltileceklerdir. 
Hz. Muhammed (SAV)
Bir adam sadece para kazanmak  �
fikri ile i�e ba�lad�ysa büyük 
ihtimalle yapamayacakt�r. 

Vicdan hürriyetine sayg�l�d�r,  �
ba�kalar�n�n hakk�n� yemez. 

Mü�terilerinin menfaatini kendi  �
menfaati gibi korur. 

Sözü namustur, sözlü ve yaz�l�  �
taahhütlerine sad�kt�r.

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

Ülke sanayisine hizmet etmek  �
kutsal bir görevdir.

�� adam�; hayat�n anlam�n�  �
“maddi ve kültürel zenginlik 
üreterek insanlar�n ya�am�n� 
kolayla�t�rmak” ilkesini 
oturtmu�tur.

Sanayici, i� adam� seven ve  �
sevilen ki�idir. Mümin ar�zas�z 
i� yapman�n yan�nda, yapt��� 
i�lerinde denge unsuru olur, 
bar��t�rmay�, uzla�t�rmay�, bir 
arada ya�amay� hareketlerinin 
önüne hedef olarak koyar.   

Sanayicili�i sanatkârl�k olarak  �
görüyoruz. Tüm faaliyetler 
sanatkâr hassasiyetinde, 
sanatkâr idealinde ve sanatkâr 
ustal���nda yap�lmal�d�r.

velisaritoprak@
gm

ail.comVeli SARITOPRAK

�� adaml���, giri�imcilik, 
sanayicilik üzerine özlü 
sözler
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Yemen’e resmi ziyarette bulunan 
Cumhurba�kan� Abdullah Gül, 
Türkiye-Yemen �� Forumu’nda 

yapt��� konu�mada, OST�M’in imkanla-
r�n� Yemenli i� adamlar�na anlatt�. Gül, 
ayn� �ekilde bir organize sanayi bölgesi-
nin de Yemen’de olu�turulaca��n� söyle-
di. Aç�lacak organize sanayi bölgesinin 
Yemen için önemini de vurgulayan Gül, 
‘’Küçük ve orta olarak ba�layacak, son-
ra da in�allah büyük olacaks�n�z’’ dedi. 
Savunma sanayiine de ayr� bir önem ver-
diklerini, dün bu alanda Yemen ile Türki-

ye aras�nda bir anla�man�n da imzaland�-
��n� ifade eden Gül, ziyaretine e�lik eden 
Milli Savunma Bakan� Vecdi Gönül’ün 
de görü�melerde bulundu�unu söyledi. 
Türk i� adamlar�na da ‘’Burada i� ya-
paca��z ama buras� uzak diye mazeret-
ler yok’’ diye seslenen Cumhurba�kan� 
Gül, kendisinin 2005 y�l�ndaki ziyare-
tinde 2 ülke aras�nda uçu� olmad���n�, 
bugün ise hem THY’nin hem de Yemen 
Havayollar�’n�n uçu�lar�n�n oldu�unu 
belirtti. �stihdam�n da önemine dikkati 
çeken Gül, istihdam�n artmas�yla ‘’daha 

çok i� ve a��n sa�lanaca��n�’’ ifade etti. 
2 ülke aras�ndaki dostluk ve beraber-
li�in i� alan�nda da güçlü bir biçimde 
sürece�ine ili�kin inanc�n� dile getiren 
Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan� 
Taner Y�ld�z’�n da k�sa süre içerisinde 
Yemen’e ziyarette bulunaca��n�, enerji 
sektörünün temsilcilerinin de bu ziyaret-
te Y�ld�z’a e�lik edeceklerini bildirdi.

OST�M Modeli Yemen’de

Cumhurba�kan� Abdullah Gül’ün Ye-
men Gezisi program� çerçevesinde Ostim 
Modeli de gündemde idi. D�� Ekonomik 
�li�kiler Kurulu (DE�K) toplant�s�na ka-
t�lan OST�M Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Orhan Ayd�n ve Ostim Yat�r�m A� Proje 
Koordinatörü Abdullah Çörtü, bu ülke-
de kurulmas� planlanan organize sanayi 
bölgesi in�as� için düzenlenen protokole 
imza att�lar.

Ostim’den esinlenerek kurulacak 
sanayi yerle�kesinin altyap� ve üst ku-
rumlar�n�n olu�mas�nda proje deste�i 
verilecek. Bu kapsamda Yemen Sana-
yi Bakanl��� yetkilileri ile yat�r�mc�lar 
Ostim’e gelerek ortak çal��maya yönelik 
yerinde inceleme yapacaklar.

Yat�r�m A.� Projeler Koordinatö-

rü A.Çörtü, Yemen’deki temaslarda 
Ostim’in marka de�erine ili�kin ula�t��� 
yeri gördüklerini belirterek, dünyan�n 
birçok yerinde oldu�u gibi Yemen’de 
de Ostim Modeli’ne benzer sanayi böl-
gelerine ihtiyaç oldu�unu belirtti. DE�K 
kapsam�nda görü�meler yap�ld���n� ve 
baz� imzalar�n at�ld���n� anlatan Çörtü, 
“Ostim olarak biz de bir protokole imza 
att�k. Yemen’in önde gelen bir kentinde 
40 milyon metrekarelik bir alan� sanayi 
bölgesi olarak ilan etmi�ler. �lk etapta 4 
milyon metrekarelik bir alan� sanayiye 
açmaya karar vermi�ler. Bölgenin önde 
gelen sanayicileri taraf�ndan kurulan 
�irket çal��maya önderlik ediyor. Ostim 
i�in daha çok know-how, dan��manl�k 
ve bölgenin i�letilmesine yönelik bilgi 
aktar�m�na yönelik çözüm orta�� olacak. 
Sözle�me Yemen Sanayi ve Ticaret Ba-
kanl��� taraf�ndan haz�rland�. Organize 
Sanayi Bölgesi (OSB) deyince büyük 
binalar ve bu büyük binalara gelen müte-
�ebbisler anla��l�yor. Yemen’de de böy-
le bir alg� vard�, biz onlara çal��mam�z�n 
bölgesel kalk�nma modeli oldu�unu, ni-
telik taraf�n� anlat�yoruz. Sanayile�meyi 
sa�layabilecek bir model önerdi�imizi 
vurguluyoruz.”   

Ankara Kalk�nma Ajans� 2010 
y�l� son Yönetim Kurulu Top-
lant�s� Ankara Valisi Alaaddin 

Yüksel ba�kanl���nda 29 Aral�k tari-
hinde yap�ld�.

Yap�lan toplant�ya Ankara Kalk�nma 
Ajans� Yönetim Kurulu üyeleri, Anka-
ra Büyük�ehir Belediye Ba�kan� Me-
lih Gökçek, �l Genel Meclisi Ba�kan� 
Ahmet Arslano�lu, Ankara Ticaret 
Odas� Ba�kan� Sinan Aygün, Ankara 
Sanayi Odas� Ba�kan� Nurettin Özde-
bir, OST�M Organize Sanayi Bölge-
si Ba�kan� Orhan Ayd�n, Ankaral�lar 
Vakf� Ba�kan� Ayhan Sümer, Bilkent 
Cyberpark’tan Yasemin Eda Erdal ve 
Ankara Kalk�nma Ajans� Genel Sekre-
teri Doç. Dr. As�m Balc� kat�ld�lar.

2010 y�l�n�n son Yönetim Kurulu 
toplant�s�nda 2010 y�l� de�erlendi-
rilirken, 2011 y�l�n�n çal��ma ve i� 
program� ele al�nd�. Ankara Kalk�n-
ma Ajans�’n�n gerçekle�tirmi� oldu-
�u ve 130 ba�vuru alan Do�rudan 
Faaliyet Destek Program�na ili�kin 
de�erlendirmelerin de yap�ld��� top-
lant�da Bölge Plan� çal��malar� da 
masaya yat�r�ld�. Öte yandan, Ankara 
Valisi ve Ankara Kalk�nma Ajans� 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Alaaddin 
Yüksel, 2011’de öncelikli konunun 
EXPO 2020 ve Bili�im Vadisi ça-
l��malar� oldu�unu kaydetti. Yüksel, 
bundan sonraki süreçte Ankara’n�n 
EXPO 2020 adayl��� konusunun daha 
yak�ndan takip edilece�ini vurgulad�.

Van Yüzüncü Y�l Üniversitesi 
(YYÜ) Ö�retim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Muzaffer Ate�, Türkiye’nin 

enerji kaynaklar� bak�m�nda yüzde 75 ora-
n�nda d��a ba��ml� oldu�unu, bu oranda bir 
ba��ml�l���n ayn� zamanda siyasi ba��ml�-
l��� da kaç�n�lmaz hale getirece�ini belir-
terek, “Bu ba��ml�l�ktan kurtulmak için 
enerji üretiminde ulusal ve yenilenebilir 
kaynaklara önceli�in verilmesi, Ar-Ge fa-
aliyetlerinin yo�unla�t�r�lmas� ve üniver-
sitelerden etkin bir �ekilde yararlan�lmas� 
gerekmektedir” dedi.Bilgi ça��nda üniver-
sitelere toplumun sorunlar�na çözümler 
üretmek ve i� imkanlar� sa�lamak gibi çok 
önemli görevler dü�tü�ünü söyleyen Yrd. 
Doç. Dr. Muzaffer Ate�, son zamanlarda 
dünyada üniversite ve sanayi i�birlikleri-
nin önem kazand���n� ifade etti.

‘Enerji Üniversitesi’ Kurulmal�

Üniversitelerle i�birli�i konusunda 
dünyada ve Türkiye’de ciddi geli�meler 
gözlendi�ini, özellikle teknoparklar ko-
nusunda olumlu geli�meler ya�and���n� 
kaydeden Ate�, “Van’�n enerji ihtiyac� 
Türkiye ortalamas�n�n üzerindedir ve do-
lay�s�yla enerji s�k�nt�s� had safhadad�r. 
Sorunu de�il çözmek, tart��acak uzman 
bir kadro dahi mevcut de�ildir. Bu vesi-
leyle Van’�n ve Türkiye’nin enerji sorunu-
nun çözümüne bilimsel bir yakla��m getir-
mek istiyoruz. Ba�ta üniversitemiz olmak 
üzere Türkiye’nin birçok üniversitesinde 
‘Enerji Fakülteleri’ kurulursa hem Van’�n 
ve hem de Türkiye’nin enerji sorununa 
müthi� bir çözüm getirecektir. Ayr�ca, 
bunlara ek olarak en önemlisi de Türkiye 

ekonomisine yüksek oranda katma de�er 
sa�layacak birkaç tane ‘Enerji Üniversite-
si’ kurulmal�. Bu �ekilde ülkemizin ener-
ji sorunu çözülürse, farkl� alanlarda yüz 
binlerce ki�iye i� imkan� sa�lanm�� olur. 
Böylece, d�� ticaret aç���m�z da azalacak, 
bilindi�i gibi d�� ticaret aç���m�z�n büyük 
bir k�sm� enerji ithalat�ndan kaynaklan-
maktad�r. Bu vesileyle ülkemiz ekonomik 
ve siyasi ba��ml�l�ktan da büyük ölçüde 
kurtulmu� olacak, Türkiye rahatl�kla kü-
resel güç olma yolunda büyük bir ivme 
kazanacakt�r” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Ate�, “Küresel �s�nma so-
nucu getirilen ve daha do�rusu dayat�lan 
özgün �artlar pranga görevini yapmak-
tad�r. Art�k enerji ba��ms�zl��� ve iklim 
de�i�ikli�i insano�luna büyük bir dü�ünce 
gibi geliyor. Enerji, bir sistemin i� yapa-
bilme yetene�idir, demek ki i� yapabil-
memiz için enerjiye ihtiyac�m�z olacak. 
Do�ada çokça enerji kayna�� mevcuttur. 
Bu kaynaklar ise; kömür, petrol, do�algaz, 
güne�, rüzgar, dalga, biyokütle, jeotermal, 
hidrolik, hidrojen enerji kaynaklar�d�r. Bu 
kaynaklardan verimli bir �ekilde faydalan-
mak için ba�ta e�itim olmak üzere bilime, 
teknolojiye ve inovasyona yat�r�m yap�l-
mal�. Çok yak�n bir zamanda, Türkiye’de 
çevre, enerji verimlili�i ve yenilenebilir 
enerji yat�r�mlar� yüz binlerce i� f�rsat� 
sa�layacakt�r. Bu alan dünyada milyonlar-
ca ki�iye istihdam sa�lam�� ve bu alanda 
çal��anlar�n ücretleri de gayet yüksektir. 
Dolay�s�yla, günümüzde yap�labilecek en 
önemli yat�r�m ise yenilenebilir enerji kay-
naklar�na yap�lacak olan yat�r�md�r.”

Yemen’e OSB protokolü

Kalk�nma Ajans� 
EXPO 2020’yi takip edecek

“Enerji Üniversiteleri
kurulsun” önerisi
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Ostim 2011 y�l� fuar takvimi-
ni aç�klad�. Buna göre Ostim 
Kobi’lerini desteklemek ama-

c�yla 2’si yurt d���nda olmak üzere top-
lam 15 fuara kat�lacak. Ayr�ca üyelerinin 
�hracat� Geli�tirme Merkezi (�GEME) 
seminerlerine kat�l�m� ile �GEME ve 
D�� Ticaret Müste�arl��� taraf�ndan des-
teklenecek fuar ve i� organizasyonlar�na 
kat�l�m yönünde çal��ma yapacak.

Ostim’in üretim yeteneklerinin tan�t�l-
mas� ve “OST�M” markas�n�n olu�ma-

s�nda fuar kat�l�mlar�n�n önemli bir yer 
tuttu�unu belirten bölge yönetimi; bu 
etkinliklerin 2011 y�l�nda da sürdürüle-
ce�ini bildirdi.

Bu kapsamda y�ll�k fuarlar�n ince-
lenip, kat�l�m sa�lanacak fuarlar�n be-
lirlendi�i, bunun için tercihlerin kü-
melenme projelerine katk� sa�layacak 
özellikler ta��mas� ve daha önce kat�l�m 
yap�lmayan bölgelerde de düzenlenmesi 
yönünde olaca�� kaydedildi.

OSB üyelerine fuar deste�i
OST�M’in, 2011 y�l�nda 13 ayr� yurtiçi, 2 adet yurt d��� fuar kat�l�m� yapaca�� bildirildi.

OST�M’in fuar takvimi
NO BA�LAMA B�T�� FUARIN ADI �EH�R

1 3 �ubat 11 6 �ubat 11 Win Metal Working’11  16.Makine �malat� 
ve Metal ��leme Teknolojileri Fuar� �stanbul

2 17 �ubat 11 20 �ubat 11
Adana 4.Belediye �htiyaçlar�, Kent 
Mobilyalar�, Park Bahçe Düzenlemeleri ve 
Spor Tesisleri Fuar�

Adana

3 10 Mart 11 13 Mart 11 3T ‘ 2011  9.Uluslararas� Metal ��leme, 
Kal�p, Otomasyon Teknolojileri Fuar� �zmir

4 31 Mart 11 3 Nisan 11

EKSPOMED 2011                                                                                                         
18.Uluslararas� �stanbul T�bbi Analiz, 
Te�his, Tedavi, Koruma ve Rehabilitasyon 
Ürün, Cihaz, Teknik ve Ekipmanlar� Fuar�                 

�stanbul

5 7 Nisan 11 10 Nisan 11 Automechanika �stanbul    Uluslararas� 
Otomotiv Üretim, Da��t�m ve Tamir Fuar� �stanbul

6 20 Nisan 11 24 Nisan 11
KOMATEK 2011 12.Uluslararas�  �� ve 
�n�aat, Makine, Teknoloji ve Aletleri �htisas 
Fuar�

Ankara

7 10 May�s 11 13 May�s 11 IDEF 2011                                                                                                                     
10.Uluslararas� Savunma Sanayii Fuar� �stanbul

8 2 Haziran 11 5 Haziran 11
Expo Gateway to Middle East -  
6.Uluslararas� Kom�u Ülkeler  Genel 
Ticaret ve Sanayi Ürünleri Fuar�

Gaziantep 

9 13 Ekim 11 16 Ekim 11 Ortado�u 2.Belediye �htiyaçlar� Fuar� 2011 Diyarbak�r

10 20 Ekim 11 23 Ekim 11 RENEX  yenilenebilir enerji ve çevre 
teknolojileri �stanbul

11 27 Ekim 11 30 Ekim 11
Plast  Eurasia  �stanbul  2011   
21.Uluslararas� �stanbul Pastik Endüstrisi 
Fuar�

�stanbul

12 24 Kas�m 11 27 Kas�m 11 TIME 2011    6.Uluslararas� Üretim 
Teknolojileri Fuar� �stanbul

�stanbul Ticaret Odas�(�TO) Yö-
netim Kurulu Ba�kan� Murat 
Yalç�nta�, 2011 y�l�nda eko-

nomide tek k�r�lganl�k noktas�n�n 
cari aç�k olaca��n�n görüldü�ünü 
söyledi.

�stanbul Ticaret Odas� (�TO) 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Murat 
Yalç�nta�, 2011 y�l�nda ekonomide 
tek k�r�lganl�k noktas�n�n cari aç�k 
olaca��n�n görüldü�ünü söyledi. 
�TO merkez binas�nda ekonomi 
bas�n� ile bir araya gelen Yalç�nta�, 
2011 y�l�nda ekonomiye ili�kin 
beklentilerini ve �TO’nun projeleri-
ni aç�klad�. 
 2010’da dünya ekonomisinin 
yakla��k yüzde 4 büyüdü�ünü, 
2011’de bunu yüzde 3.5 olacak gibi 
görüldü�ünü belirten Yalç�nta�, 
Türkiye ekonomisinin 2010 y�l�n� 
yüzde 7 ile yüzde 8’lik büyüme 
ile kapanaca��n�, 2011 y�l�n�n ise 
baz etkisinin etkisi ile yüzde 4.5 ile 
yüzde 5.5 büyüme olaca��n� dü�ün-
düklerini söyledi. Bu büyümenin 
ise iç talepten gelece�i öngörü-
sünde bulunan Yalç�nta�, “Çünkü 
geleneksel d�� pazarlar�m�z olan 
AB ve ABD’de büyümenin son 
derece dü�ük oldu�unu görüyoruz” 
diye konu�tu. 2011’de ekonominin 
tek k�r�lganl�k noktas�n�n cari aç�k 
oldu�unu vurgulayan Yalç�n-
ta�, cari aç���n artamaya devam 
edece�ini, bu durumun Orta Vadeli 
Program’da da görüldü�üne dikkat 

çekerek, “Herhalde 2010 y�l�n� yak-
la��k 145 milyar dolarl�k cari aç�kla 
kapataca��z. Bu da GSMH’n�n 
yüzde 5.5 -6’s�na denk geliyor. 
2011’de bu daha da artacak. Eko-
nomimizin olabilecek tek k�r�lgan-
l�k noktas� bu gibi görülüyor. Cari 
aç�k için kal�c� çözümler üretmek 
laz�m” dedi. 

“Ekonomiye kat�lan 
beyin gücü ekonomik 
gücü artt�r�r” 
 TEPAV’�n notunda, ulusla-
raras� göç çal��malar�n�n beyin 
göçünün ekonomik kalk�nma ile 
ili�kisini s�kça i�ledi�ine dikkat 
çekildi. “Özellikle geli�mekte 
olan pek çok ülke için, yurtd���nda 
e�itim görmü� ‘transnasyonal’ 
i�gücü, ara�t�rma ve geli�tirme 
için gerekli olan teknoloji trans-
ferinin önemli bir kayna��d�r. 
Ayr�ca, bu i�gücü, geldikleri 
yabanc� ülke ile ba�lant�lar� 
üzerinden de kolektif çal��ma-
lara ve e�itim sirkülasyonuna 
olanak sa�lamaktad�rlar” ifade-
lerine yer verildi. Güney Kore, 
Çin ve Hindistan’daki ba�ar�l� 
giri�imlerin, beyin göçünü 
tersine çevirme konusunda di�er 
ülkeler için örnek olu�turdu�u 
vurgulanan Not’ta, bu ülkele-
rin özellikle bilim ve teknoloji 
alan�nda yurtd���nda e�itim 
alm�� vatanda�lar�n� istihdam et-
mekteki ba�ar�lar�n�n oldukça 

cesaret verici oldu�u 
kaydedildi. Not’ta, 
“Bahsi geçen bu ül-
kelerde geri dönü�ün 
ba�lamas�, her ne 
kadar bu ülkelerdeki 
ekonomik gücün art-
mas� ile gerçekle�iyor 
olsa da, ekonomik 
gücün artmas�n�n bir 
nedeninin de ekono-
miye kat�lan beyin 
gücü oldu�u söylene-

bilir” denildi. 

TEPAVÕdan ÒBeyin 
HavuzuÓ šnerisi
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�lk yurtd��� seyahatimi henüz genç 
bir mühendisken yapm��t�m. 
Çal��t���m HEMA Di�li Fabrikas�’na 

al�nacak geli�mi� bir yüzey pürüzlülü�ü 
test cihaz�n�n kullan�c� e�itimi için 
bir mühendis arkada��mla¹ birlikte 
�ngiltere’deki imalatç� firmaya 
gönderilmi�tik. 

Cihaz�n kullan�m� ve bak�m� 
için verilen e�itim bir hafta kadar 
sürmü�tü. O bir haftal�k süre içerisinde 
bir yandan e�itimi al�rken bir yandan 
da ilk kez ülke d���nda olman�n 
verdi�i heyecan ve merakla etraf�m� 
gözlüyordum. Çevremdeki birçok �ey 
benim için yeni idi ve k�sa zamanda 
çok �ey ö�renmem gerekiyordu. 

O k�sa seyahat sürecinde bilmedi�im 
çok �ey ö�rendi�imi, hatta 
ö�rendiklerimden birço�unu da çoktan 
unuttu�umu söyleyebilirim. Ancak 
akl�mda kalan ve hiç unutmad���m� bir 
�ey var:

E�itim ald���m�z laboratuar benzeri 
salonda genç bir teknisyen (ya 
da mühendis) bir cihaz�n ba��nda 
oturup, bütün gün onu izliyor ve 
sürekli bir tak�m notlar al�yordu. 
Hat�rlad���m kadar�yla bu bir 
yuvarlakl�k ölçüm cihaz� idi ve rulman, 
burç vb. yuvarlakl�k (ovallik) ya da 
e�merkezlili�in önemli oldu�u makine 
parçalar�n�n kontrolünde kullan�lmak 
üzere tasarlan�p üretilmi�ti. Benim o 
firmada kald���m be� gün boyunca 
o genç teknik eleman neredeyse gün 
boyu yerinden hiç kalkmadan sürekli 
cihaz�n ba��nda oturmu� ve cihazdan 
veri alm��t�. Muhtemelen bu çal��maya 
ben oraya varmadan ba�lam��t� ve 
ben döndükten sonra da devam etmi� 
olmal�.

Bir test cihaz�n�n dü�ünülmesi, 
tasarlanmas� ve üretilmesi gerçekten 
zorlu bir süreç olmal�. Bunun içindir 
ki en basit bir ölçüm aleti bile her 
yerde yap�lam�yor. Birçok ara mal�n�, 
makine ve otomobil parças�n�, hatta 
uçak parças�n� yapacak alt yap�s� 
olan ülkelerde (bu arada bizim 
ülkemizde de) test cihazlar� tasarlan�p 
üretilemiyor. D��ar�dan bak�ld���nda 
kolayca yap�labilecekmi� gibi basit 
görünen birçok cihaz�n ayn�s�n� 
yapmaya çal��anlar bu konuda her 
türlü maddi olana�a sahip olsalar bile 
ba�ar�l� olamayabiliyorlar. Çünkü bir 
test cihaz�n�n ortaya ç�kar�lma süreci, 
ilk fikrin belirmesinden, tasar�m ve 
üretimin tamamlanmas�na kadar her 
a�amada yarat�c�l�k, disiplin, sab�r ve 
ku�kusuz uzmanl�k gerektirmektedir.

Herhangi bir makineyi, örne�in 
bir hidrolik presi tasarlarken belirli 
parametreler esas al�n�r. Presin tipi (C 
tipi, kolonlu vb.), kapasitesi (tonaj), 
çal��ma aral��� (kal�p yüksekli�i vb.), 
motor gücü, kontrol ve emniyet 
sistemleri, kullanma ve bak�m kolayl���, 
mü�terinin özel talepleri gibi temel 
parametreler göz önüne al�narak bir 
tasar�m ve bu tasar�ma uygun üretim 
yap�larak pres ortaya ç�kar�l�r.

Ancak benzer bir pres laboratuarlarda 

malzemelerin çekme testi için 
kullan�lacaksa, yukar�da belirtilen 
presi için geçerli parametrelerin tümü 
göz önüne al�nacakt�r. Ancak bir test 
cihaz� için bu parametreler tek ba��na 
yeterli olmayacak ve i�in içine ba�ka 
kavramlar dahil olacakt�r.

Bir test ya da ölçüm ekipman� için 
mutlaka göz önünde bulundurulmas� 
gereken di�er parametreler ba�l�ca 
nelerdir?:

Çözünürlük (discrimination):  �
Ortaya ç�kan test cihaz�n�n 
belirleyebildi�i en küçük de�er 
(buna skala de�eri de denebilir) 
ne olmal�d�r?

Kararl�l�k (stability veya drift):  �
Cihaz ile ayn� standart numune, 
görece uzun zaman aral�klar�nda 
tekrar ölçüldü�ünde ne kadar 
yak�n de�erler elde edilmelidir? 

Do�ruluk (bias): Cihaz bir üst  �
laboratuar taraf�ndan de�eri 
belirlenmi� bir standard� ne 
kadar do�ru ölçebilmektedir? 

Tekrarlanabilirlik (repeatibility):  �
Ayn� kullan�c�, ayn� standart 
numuneyi tekrar tekrar 
ölçtü�ünde ne kadar 
birbirine yak�n de�erler elde 
edebilmektedir?

Tutarl�l�k (reliability veya  �
hysterisis): Cihaz�n çal��ma 
aral��� içerisindeki farkl� 
numunelerin testleri yap�l�rken 
sonuçlar birbiriyle ne kadar 
tutarl�d�r? Yani 50 N yük 
gerektiren bir numune ile 500 N 
yük gerektiren bir numunenin 
testlerinde cihaz�n yapt��� hata 
ne kadar tutarl�d�r?

Yeniden Üretilebilirlik  �
(reproductibility): Cihaz 
farkl� operatörler taraf�ndan 
ayn� numuneyi test etmek 
için kullan�ld���nda ne kadar 
birbirine yak�n de�erler elde 
edilebilmektedir?

Bir cihaz yukar�da belirtilen 
parametrelere ili�kin aç�k verilere sahip 
oldu�u sürece gerçek bir test cihaz� 
olabilir. Bu parametrelerin belirlenmesi 
ise her zaman birden fazla disiplini 
içeren, uzun gözlemler ve sab�r 
gerektiren çal��malar gerektirir. 

Basit oldu�unu dü�ünüp, i�in içine 
girdi�imizde hiç de öyle olmad���n�n 
fark�na vard���m�z bir test cihaz�n�n 
tasar�m� ve üretimi sürecinde bu 
gerçeklerin fark�na vard�m ve y�llar 
önce yapt���m seyahatin püf noktas�n� 
yeniden an�msad�m. 

***
Burada bahsedilen seyahate birlikte 

gitmi� oldu�umuz arkada��m makine 
mühendisi Yücel Y�lmaz yakaland��� 
hastal�k nedeniyle 2010 y�l�n�n son ay� 
içerisinde vefat etti. Bu yaz� vesilesiyle 
kendisine bir kez daha rahmet 
diliyorum.

acinar@
etik.com

.tr

Atilla ÇINAR
Makina Mühendisi

Test cihaz� 
tasarlay�p üretmek

Ankara Sanayi Odas� tara-
f�ndan bir süre önce �ran’a 
yap�lan geziye iade niteli-

�i ta��yan ziyarete �ranl� özel sektör 
temsilcileri ile meslek örgütü yöneti-
cileri kat�ld�.

�ran’dan gelen ticari heyet Ostim 
OSB’de yönetim ve bölgedeki ça-
l��malara ili�kin bilgi ald�ktan sonra 
bölgedeki sanayi kurulu�lar�n� ziyaret 

etti. Heyetin bölge yöneticileri ile yap-
t��� ortak toplant�da Ostim Modeli’nin 
benzeri bir OSB’nin kurulmas� yönün-
de � kir al��veri�inde de bulunuldu. He-
yet mensuplar� daha sonra ilgilendikle-
ri sektörlere yönelik  i�  yapan Ostimli 
i�adamlar� ile bir araya geldi. �ran he-
yeti Sincan OSB’yi de ziyaret ederek 
incelemelerde bulundular.      

Uzun y�llard�r kullan�lan i�-
yerleri çat�lar�n�n örtüsünde 
kullan�lan atermit malzeme-

lerin çevresel faktörlerden ve iklim 
hareketlerinden etkilendi�i ve ta��-
y�c� özelli�ini kaybetmi� olabilece�i 
hat�rlat�larak, “Söz konusu çat�larda 
herhangi bir i�lem yap�lmas� duru-
munda ta��y�c� özelli�i olmayan örtü-
lerin çökmesine ba�l� kazalar olu�a-
bilir” dendi.

Son dönemlerde bu ve buna benzer 
kazalar ya�and���n�n hat�rlat�ld��� uya-
r�da, benzer kazalar�n meydana gelme-
mesi için i�yeri güvenli�i ve i�çi sa�l�-
�� aç�s�ndan dikkat edilmesi istendi.  

��yerlerinde maddi ve manevi za-
rarlar�n önlenmesi ve tela� si mümkün 
olmayan kazalara yol aç�lmamas� için 
binalar�n çat�lar�nda yürünmemesi ve 
bu k�sma su deposu, baca, vb. montaj-
lar�n yap�lmamas� hat�rlat�ld�.

Kom�u �ran’dan
ticaret heyeti

OSB’den üyelerine 
‘çat�’ uyar�s�

OSB Müdürlü�ü üye i�yerleri sahiplerine
atölyelerin çat� malzemelerinin eskimesi

dolay�s� ile kazalara sebebiyet verebilece�i
uyar�s�nda bulundu.

Tahran Ticaret, Sanayi ve Madenler Odas� 
Ba�kan� Yahya Ali �shak ve 11 ki�ilik ticaret 

heyeti Ostim’i ziyaret etti.
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Bu y�l 
480 fuar 
düzenlenecek

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birli�i (TOBB)’un yay�nlad��� 
Türkiye Fuar Rehberine göre 

bu y�l 48 konu ba�l��� alt�nda 120 
tanesi uluslararas� olmak üzere toplam 
480 tane fuar düzenlenecek. Düzen-
lenecek fuarlar�n 221’i �stanbul’da, 
26’s� Bursa’da, 25’i �zmir’de, 24’ü 
ise Ankara’da yap�lacak. En çok 
fuar ise in�aat malzemeleri, banyo, 
mutfak seramik nalburiye, h�rdavat, 
tesisat, �s�tma, so�utma, havaland�rma, 
do�algaz ve sistemleri konular�nda 
yap�lacak. Söz konusu konularda 13’ü 
uluslararas� olmak üzere toplam 55 
fuar düzenlenecek. 

221 fuar �stanbul’da
Bu y�l düzenlenecek 480 fuar�n 221’i 
�stanbul’da yap�lacak. �stanbul’u 
26 fuarla Bursa, 25 fuarla �zmir, 24 
fuarla Ankara takip edecek. Adana’da 
14, Afyonkarahisar’da 1, Antalya’da 
15, Bal�kesir’de 1, Çorum’da 
8, Denizli’de 3, Diyarbak�r’da 
10, Gaziantep’te 13, Isparta’da 
1, Kayseri’de 3, K�rklareli’nde 
1, Konya’da 15, Malatya’da 4, 
Manisa’da 4, Mersin’de 5, Mu�la’da 
11, Ordu’da 4, Tekirda�’da 5, 
Trabzon’da 2 fuar düzenlenecek. 

En çok fuar mart’ta
En çok fuara ev sahipli�i yapan ay 83 
fuarla Mart ay� olurken, Ocak ay�nda 
12, �ubat’ta 36, Nisan’da 51, May�s’ta 
38, Haziran’da 18, Temmuz’da 12, 
A�ustos’ta 11, Eylül’de 39, Ekim’de 
61, Kas�m’da 27 ve Aral�k ay�nda ise 
26 fuar gerçekle�ecek.

BA�LAMA B�T�� FUARIN ADI   YER �EH�R

19 Ocak 11 22 Ocak 11
Anfa� Hotel Equipment - 22.Uluslararas� 
Konaklama, A��rlama, �kram Sektörü Ekipmanlar� 
ve Dekorasyonu Fuar�  

Antalya Fuar Merkezi Antalya

26 Ocak 11 28 Ocak 11 SMM �stanbul 2011 Gemi �n�a, Makine ve Deniz 
Teknolojileri

Lüt�  K�rdar Uluslararas� 
Kongre ve Sergi Saray� �stanbul

1 �ubat 11 5 �ubat 11 IMOB 2011   7.�stanbul Mobilya Fuar� �stanbul Fuar Merkezi      
Ye�ilköy �stanbul

1 �ubat 11 6 �ubat 11 Kitchen World 2011 -Mutfak Banyo, ve Ankastre 
Cihaz Fuar�

�stanbul Fuar Merkezi      
Ye�ilköy �stanbul

3 �ubat 11 6 �ubat 11 Alanya Turizm, Ticaret ve Sanayi Fuar� Alanya Park Antalya

3 �ubat 11 6 �ubat 11 Win Metal Working’11  16.Makine �malat� ve Metal 
��leme Teknolojileri Fuar�

Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi �stanbul

10 �ubat 11 13 �ubat 11  5.Uluslararas� Kap�  Fuar� �stanbul Fuar Merkezi      
Ye�ilköy �stanbul

10 �ubat 11 13 �ubat 11 EMITT 2011   15.Do�u Akdeniz Uluslararas� 
Turizm ve Seyahat Fuar�

Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi �stanbul

11 �ubat 11 20 �ubat 11 Avrasya Boat Show 2011 5.Deniz Araçlar�, 
Ekipmanlar� ve Aksesuarlar�

�stanbul Fuar Merkezi      
Ye�ilköy �stanbul

17 �ubat 11 20 �ubat 11 Adana 4.Belediye �htiyaçlar�, Kent Mobilyalar�, 
Park Bahçe Düzenlemeleri ve Spor Tesisleri Fuar�

Tüyap Adana 
Uluslararas�  Fuar ve 
Kongre Merkezi

Adana

24 �ubat 11 27 �ubat 11

Bursa G�da / G�da Tek 2011      Bursa 10.G�da ve 
�çecek Ürünleri, G�da ��leme, �çecek Teknolojileri, 
Unlu Mamuller ve Teknolojileri ve Ma�aza Market 
Ekipmanlar� Fuar�

Bursa Uluslararas� Fuar 
Merkezi Bursa

24 �ubat 11 27 �ubat 11 ISOHA �stanbul Fuar Merkezi      
Ye�ilköy �stanbul

24 �ubat 11 27 �ubat 11 Gaptar�m Tar�m, Tar�m Teknolojileri ve Hayvanc�l�k 
Fuar�

OFM Ortado�u Fuar 
Merkezi Gaziantep 

2 Mart 11 5 Mart 11 Avrasya Demiryolu, Ha� f Rayl� Sistemler, Altyap� 
ve Lojistik Fuar�

ANFA Alt�npark Fuar 
Merkezi Ankara

2 Mart 11 6 Mart 11 PIPEXPO 2.Boru Pompa, Vana, Filtre Endüstrisi 
Fuar�

Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi �stanbul

3 Mart 11 6 Mart 11 FOTEG �stanbul 2011  G�da ��leme Teknolojileri 
Uluslararas� �htisas Fuar� 

�stanbul Fuar Merkezi      
Ye�ilköy �stanbul

3 Mart 11 6 Mart 11 7.Uluslararas� Boru ve Ek Parçalar� Fuar� �stanbul Fuar Merkezi      
Ye�ilköy �stanbul

3 Mart 11 6 Mart 11 Mersin Agrodays - Mersin 6.Uluslararas� Tar�m 
Fuar� 

Yeni�ehir Belediyesi 
Fuar Alan� Mersin

9 Mart 11 13 Mart 11 Bursa 2.Sa�l�k Hizmetleri Fuar� (Sa�l�k Turizmi 
Özel Bölümü)

Bursa Uluslararas� Fuar 
Merkezi Bursa

10 Mart 11 12 Mart 11 Coolexpo So�utma Tekni�i, Buzdolab�,  G�da 
So�utma Uzmanl�k Fuar�

�stanbul Fuar Merkezi      
Ye�ilköy �stanbul

10 Mart 11 13 Mart 11 SODEX  ANKARA ANFA Alt�npark Fuar 
Merkezi Ankara

17 Mart 11 20 Mart 11 GAS TURKEY 2011       Uluslararas� 4.LPG & 
CNG & LNG Fuar�

�stanbul Fuar Merkezi      
Ye�ilköy �stanbul

17 Mart 11 20 Mart 11 Win Otomasyon ‘11     18.Endüstriyel Otomasyon 
Fuar�

Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi �stanbul

23 Mart 11 26 Mart 11 Exposhipping Europort  �stanbul 2011 11.Denizcilik 
Fuar� 

�stanbul Fuar Merkezi      
Ye�ilköy �stanbul

24 Mart 11 27 Mart 11 Citytech 5.Uluslararas� Belediye ve Çevre 2011 
Fuar� 

ANFA Alt�npark Fuar 
Merkezi Ankara

Genel fuar takvimi


