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Atilla ÇINAR

24 milyar Dolar göçtü!

Test cihaz
tasarlayp
üretmek

Türk yatrmclarn yurtdna yaptklar dorudan yatrmlar 24 milyar dolara yaklat. 3 bin 500’e
yakn rmayla 103 ülkede faaliyet gösteren Türk yatrmclar sektörel olarak en fazla enerji ve bankaclk
sektörlerine ilgi gösterdi.

19’da

efik ÇALIKAN
2011 Ekonomi
Tahminleri
7’de

Gülnaz KARAOSMANOLU
Belge, bölgemiz ve
ülkemiz adna
umut verici
10’da

Veli SARITOPRAK
 adaml,
giriimcilik,
sanayicilik üzerine
özlü sözler
16’da

A

nkara Ticaret Odas’nn Hazine
Müstearl ve Merkez Bankas
verilerinden yapt belirlemelere göre, Türk sermayesi 3 bin 500’e
yakn rmayla toplam 103 ülkede çeitli
sektörlerde faaliyet gösteriyor. Türk yatrmclarn yurt dnda, büyük bölümünü
enerji, bankaclk, bilgi ve iletiim, imalat
sanayi ve ticaret gibi sektörlere yaptklar dorudan yatrmlarn toplam tutar 24
milyar dolara yaklat.

Yatrmlarn 20 milyar dolar
son 10 ylda gerçekleti.
Türk yatrmclarn yurt dna yaptklar dorudan yatrmlarn tutar 2001 ylna kadar 3.7 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Merkez Bankas’nn verilerine
göre bu tutar Ekim 2010 itibariyle 23,6
milyar dolara kadar yükseldi. Yaplan bu
yatrmn 21 milyar dolar ödenmi sermaye olarak yatrmclarn Türkiye’den
ihraç ettikleri sermaye ile Türkiye’ye getirmeyip sermayeye ekledikleri kar pay

Ostim Medya A..
Adna mtiyaz Sahibi
Orhan AYDIN
Genel Yayn Koordinatörü
Kemal ÇEKÜÇ

Yayn Kurulu

Orhan AYDIN
Stk ÖZTUNA
Bünyamin KANDAZOLU
Ümit GÜÇLÜ

ve dier fonlardan, 2.6 milyar dolar ise
bu kurululara Türkiye’deki sahipleri
tarafndan verilen borçlardan oluuyor.
Türkiye’nin yurt dndaki dorudan yatrm stokunun, yaklak 20 milyar dolarlk
ksmnn 2001-2010 yllarn kapsayan
son 10 yllk dönemde olutuu belirlendi.

En fazla yatrm
2007 ylnda yapld
2000 yl sonu itibariyle yurt dnda
Türkiye sermayeli toplam bin 154 rma
faaliyette bulunuyordu. 2001 ylnda 114
rma için 1 milyar 453 milyon dolar,
2002 ylnda 126 rma için 482 milyon
dolar, 2003 ylnda 144 rma için 412
milyon dolar, 2004 ylnda 209 için rma
860 milyon dolar, 2005 ylnda 217 rma
için 1 milyar 389 milyon dolarlk sermaye
yurt dna transfer edildi.

Türkler’in yurtdndaki
bankaclk yatrmlar
3 milyar dolar

Görsel Tasarm
Bar YURTSEVER
Prodüksiyon :

REKLAM REZERVASYON
0 312 385 58 20 - 21
Bask : Dünya Yaynclk A..

Yurt dndaki Türk yatrmlarnn
sektörel dalmnda ikinci sray ise bankaclk alyor. Bankalarn genellikle Türk
vatandalarnn youn olarak yaad
ülkelerde banka kurmalar, ube açmalar
ve bu tür kurulularla ortakla gitmelerinin yan sra büyük sermaye gruplarnn
nansal holding irketleri oluturmalar
Türkiye’nin yurt dndaki mali-arac kurululara yönelik yatrmlarnda önemli
bir patlama yaratt. Türk yatrmclarnn
yurt dndaki bankaclk yatrmlar 3
milyar dolar, bankalar dndaki nansal
kurululara yaptklar yatrmlar da 1,6
milyar dolara ulat.

Niçin yurt dna
yatrm yapyorlar ?
Türk yatrmclar yurt dna dorudan yatrm yapmaya yönlendiren en
önemli etkenin “pazar çeitlendirme istei” olduu belirlendi. Hazine Müstearl tarafndan yaplan bir çalmann sonuçlarna göre yatrmclarn yüzde 47’si

YÖNETM 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

2

OCAK 2011

ORGANZE SANAY GAZETES

MÜSAD: Küresel aktör olmalyz
M
ÜSAD Geniletilmi Bakanlar Toplants’nda bir konuma yapan Müstakil Sanayici ve adamlar Dernei(MÜSAD)
Bakan Ömer Cahad Vardan, “2011’de
yüzde 5-6 civarnda dengeli ve mütevazi bir büyümenin gerçekleeceini
düünüyoruz. Önemli olan, bu dalgal süreçte gemiyi istikrarl bir ekilde
yüzdürmeye devam ettirebilmek ve
elde etmi olduumuz küresel aktör durumumuzu pekitirmektir” dedi.

Vardan, krizden çkma sürecinde
istihdam konusunda gösterilen hassasiyetin, ulusal tasarruarn arttrlmas
konusunda da gösterilmesi gerektiini vurgulayarak, “Bu, cari açk meselesinin çözülmesinde de balca görevlerimizdendir” ifadesini kulland.
Vardan, özellikle AB ve ABD’de ekonomik skntlarn sürdüü bir dönemde, 2011 ylnda, 2009’dan 2010’a gelite olduu gibi hzl bir büyüme beklemediklerini ifade etti.

Türkiye kriz sürecinde
dier ülkelerden ayrld
Son zamanlarda Türkiye için tarihi toplantlara ahit olunduunu dile getiren

MÜSAD’n Geniletilmi Bakanlar Toplants
Ankara’da yapld. Toplantda konuan MÜSAD
Bakan Ömer Cahad Vardan önemli mesajlar verdi.
Vardan, “Tüm bu çalmalar, toplantlar,
belgelerin hazrlanmas gösteriyor ki,
artk kamu sektörü, özel sektör ve sivil
toplum, ortak bir ülkü hedeyle, birlikte
yol alyor ve birlikte ülke kalknmasna hizmet etmeye çalyor” dedi. 1929
ylndan bu yana dünya ekonomisinin
karlat en büyük ekonomik kriz
olan 2008 – 2009 krizinin, esas etkilerini 2009 ylnda gösterdiini dile getiren
Vardan, “Bu kriz süresince Çin hariç
tüm dünya ekonomilerinde önemli daralmalar yaand, Türkiye de bu yl yüzde
4.7’lik bir küçülme ile kapatt. 2010 ylnda ise, gelimekte olan ülkelerde hzl
bir iyileme görülürken, krizin merkez
üssü olan ülkelerde toparlanma, nispeten
daha yava gerçekleti. ABD, Japonya
ve AB ülkeleri gibi birçok gelimi ekonominin büyümesi, yüzde 1 ila yüzde 4
arasnda gerçekleirken, Türkiye, büyüme ve istihdam cephesindeki kayplarn
hzla tela ederek, ilk 3 çeyrei yüzde
8.9 orannda bir büyüme ile kapatm ve
bu anlamda pozitif olarak ayrmtr”
eklinde konutu.

Kendi makineli
tüfeimizi üreteceiz
Cumhuriyet tarihinde
ilk kez, Türkiye’nin öz
kaynaklar kullanlarak
makineli tüfek üretilecek.

M

illi modern makineli tüfein tamamen milli imkanlar kullanlarak tasarlanp
üretilmesine ilikin proje imzaland.
Tüfei üretecek olan Makina Kimya Enstitüsü’ndeki törene, Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül, Savunma Sanayi Müstear Murad Bayar,
Türk Silahl Kuvvetleri yetkilileri
katld. Bakan Gönül, törende yapt konumada, 1. Dünya Sava’nda
gösterilen kahramanlklara deinerek, makineli tüfek gibi unsurlarn
milli olarak üretilmesinin önemli
olduunu belirtti. Gönül, “Stratejimize dayanmalyz, ehliyetimize da-

yanmalyz, kabiliyetimize dayanmalyz. te bu kabiliyetimizi arttracak silahlardan bir tanesi de, ne
parçasnda, ne kendisinde, yurtdna muhtaç olmayacamz bir silah
üretmemiz gerekir” diye konutu.
Bakan Gönül, böyle bir projenin hayata geçirilmesinde geç kalndna
iaret ederek, “Ama bu mühendislerimize frsat verilmediinden, kolaya gidildiinden, lisansla yapld
için gecikmitir. Mühendislerimize
bir frsat verilince neler yapld ortaya konuluyor. Düünün ki
2008’lerde ortaya çkan bir teknolojiyi bugün Türkiye üniversiteleriyle birleerek uygulayabiliyor.
Ben bunu düünenlerden balayarak, uygulamaya koyan herkese teekkür ediyorum” dedi. Daha sonra
“Milli Modern Makineli Tüfek Projesi” imzaland.

Sanayi üretimi krizden syrld
Türkiye’de sanayi üretiminin, krizle
yaad düüten syrlmay baardna,
hatta kriz öncesi rakamlarn bile amaya
baladna dikkat çeken Vardan, ayn zamanda kapasite kullanm orannn yükselmesinin, sanayi sektörünün, krizi tamamen
geride braktn göstermesi açsndan sevindirici olduunu söyledi. Vardan, bunun
yannda, kamu maliyesinde Türkiye’nin
çizmi olduu tabloya da baklacak olunursa, 2010 verilerinin, krizden çkla birlikte
balayan toparlanmann devam ettiini söyledi.

Akllarda soru iaretleri var
2010 yln tamamlayp, 2011 ylna girdikten sonra akllarda hala bir takm beklentiler
ve baz soru iaretlerinin olduunu dile getiren MÜSAD Bakan Vardan, “Bütçe bata olmak üzere, birçok göstergenin olumlu
gideceine inanmamza ramen, 2011 yl
performans, kendi dinamiklerimiz haricinde, çok büyük ölçüde iki d faktöre bal
olacaktr. Bunlardan ilki, dünya çapnda
uluslararas sermaye hareketlerinin hac-

mindeki gelimelerin ne yönde olacadr.
kincisi ise, Avrupa’daki borç krizinin ne
ekilde devam edeceidir. Bizim açmzdan Euro bölgesindeki sorunlar derinlemez ve sermaye akmlar Türkiye’ye giri
yapmaya devam ederse, 2011’de büyük bir
ihtimalle 2010’a benzer bir büyümeyi gerçekletirebiliriz. Tabii, bu senaryoda cari
ilemler açnda bir art görülebileceinin
beklentisi içinde de olmamz gerekiyor”
eklinde konutu. Vardan, Türkiye’de sinerji platformlarnn oluturulmas gerektiine inandklarn vurgulayarak, böylece,
ekonominin tüm aktörlerinin, gerekirse
fedakarlklar yaparak hedefe odaklanacann altn çizdi.

2010 ylnn
parlayan yldz tekstil

E

leman arayan rmalarla i arayan adaylar online ortamda
bir araya getiren secretcv.com
2010 ylnn son çeyreinin i prolini
çkartt. 4. çeyrek verilerine göre tekstil sektörü kriz öncesi parlak dönemine
geri dönerken, maazaclk ve perakendecilik sektörü ise 2010 ylnda liderlii brakmad. 2010 ylnda çkan ilan
says bir önceki yla göre 2 kat artarken, yl boyunca Secretcv.com üzerinden aranan kii says ise 265 bin oldu.
Secretcv.com 2010 ylnn 4. çeyrei
olan Ekim, Kasm, Aralk aylarnda,
Türkiye’de eleman arayan rmalar ve i
arayan adaylar tarafndan en çok rabet
gören sektörleri belirledi ve “ Proli

Aratrmas” 4. çeyrek verilerini açklad. 2010 ylnda yükseliini sürdüren
sektörler; perakende ve maazaclk
sektörü, tekstil, salk, turizm, bilgi teknolojileri sektörleri olurken, i arayan
adaylarn tercihleri ise bankaclk nans,
tekstil, bilgisayar ve bilgi teknolojileri
ile inaat sektörlerinde younlat. 3.
çeyrekte yükselen sektörlerden biri olan
inaat ve tekstil sektörü de 2010 ylnda
yükselen sektörlerden olmay baard.
Tekstil sektörü ikinci baharn yayor
“ Proli” aratrmas 4. çeyrek verilerine göre en çok ilan yaynlanan sektörler arasnda tekstil yüzde 9.5 oranyla
ikinci sraya yükseldi. 3. çeyrekte de en
çok ilan yaynlanan sektörlerden biri
olarak dikkat çeken tekstil sektörü bu
yükseliini dördüncü çeyrekte de devam
ettirmeyi baard ve 2010 ylnda yldz
parlayan sektörler arasnda yerini ald.
hracatta Uzak Dou’nun brakt boluklar dolduran ve alternatif bir pazar
yaratan Türk tekstil sektörü kriz sonras ikinci baharn yayor. 2010 ylnda
yeniden ataa geçen ve markalamaya
balayan tekstil sektörü eski parlak günlerine geri döndü. Maazaclk ve perakende sektörü ise daha önceki çeyreklerde de olduu gibi yükseliini % 13’lük
bir oranla sürdürmeye devam etti.
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Kemal ÇEKÜÇ

TBB: 2010 KOBiÕlerin yõlõoldu
Türkiye Bankalar Birlii Genel Sekreteri Ekrem
Keskin, basn toplants düzenleyerek, bankaclk
sektörünün 2010 yl performansnn detaylarn
ve 2011 ylna ilikin öngörülerini açklad.

Stratejiler,
plânlar
ve trenler...
“Bir kii treni kaçrrsa
arkadan gelen trene biner. Bir
ulus treni kaçrrsa baka bir
ulus onu alr götürür.”

Ü

lkemizin küresel arenada rekabetçi olabilmesi için
hazrlanm ‘karar verici’nin plandr. Hiç deilse bir
plân vardr.

lgili bakanlk sitesinde yaynlanmasna ve basn
toplants ile tantlmasna karn bir gazetemiz ‘ele geçirdik’
diye yazmt. Sanayiciyi de ilgilendiren ‘belge’ daha
sonra herkes gibi bizim de elimize geçti! “Orta ve yüksek
teknolojili ürünlerde Avrasya’nn üretim üssü olmak”
ön hedefi ile yaynlanan “Sanayi Strateji Belgesi” daha
rekabetçi bir özel sektör oluturmay öngörüyor.
Yetkililerin belgeyi yaynlarkenki ifadesi ile,“Orta ve
yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki
arlnn artrlmas, düük teknolojili sektörlerde katma
deeri yüksek ürünlere geçilmesi ve becerilerini sürekli
gelitirebilen irketlerin ekonomideki arlnn artlmas
eklinde üç temel stratejik hedef tespit edilmitir.”
Hedeflerin gerçekletirilebilmesi için de “72 eylemden”
söz ediliyor.
Belgenin analizini, eletirisini ve yorumunu konunun
uzmanlar yapyor; yapacaktr. Plân sanayicilerin genel
olarak olumlu bulduunu ve ‘hayata geçirilirse anlam
kazanaca’ görüünde olduklarn ifade edelim…

Aktif Büyüklük
1 trilyon liray geçti

2

010 sonu itibariyle bankaclk
sektörünün
toplam
aktif
büyüklüünün 1 trilyon liray
geçtiini ve 1 trilyon 15 milyar
liralk bir hacim olutuunu belirten
Keskin’in açklamalar özetle öyle:
Toplam mevduat yüzde 21
artla 644.6 milyar TL, toplam

Son bir konu;
Türkiye’nin kendi uçan, kendi insansz hava aracn,
kendi otomobilini, kendi makineli tüfeini, kendi
motorunu, kendi metrosunu, kendi güne pilini, kendi
enerji tribünlerini yapmas gerekir; kendine ait olmayan
ancak dardan almak zorunda kald ne varsa yapmak
zorundadr.
Bunlar gerçekletirme iddias çerçevesinde tabi ki
hayaller kurulur, deneme yanlma olur, hatalar yaplr.
Zaman ve kaynak harcanr. Her eyin bir maliyeti vardr
ve hiçbir zaman geç deildir; tren kaçmamtr.
Denir ki, “Bir kii treni kaçrrsa arkadan gelen
öbür trene biner. Bir ulus treni kaçrrsa baka bir
ulus onu alr götürür.”

Takiptekiler azalyor
Krediler kapsamnda, toplam
KOB kredileri yüzde 39’luk artla
116 milyar liraya ulat. Bu artn
orta boy iletmelerde yüzde 48,
küçük boy iletmelerde yüzde 40

olduu açkland.
2010 sonunda, sektörde tahsili
gecikmi alacaklar 2009 sonuna göre
21.7 milyar liradan 19.8 milyar TL’ye
geriledi. Takipteki kredi kartlarnn
toplam kredi kartlarna oran da
yüzde 11.6’dan yüzde 8.7’ye dütü.
Türk bankaclk sektöründe 2009
sonunda 9 bin 27 olan ube says,
2010 sonunda 9 bin 465’e, 172 bin
403 olan çalan says da 178 bin
504 kiiye yükseldi. 2010 sonu
itibaryla tüm zamanlarn en yüksek
çalan ve ube saysna ulald.

Dünyadaki krize ramen Türk ekonomisinin rekor
büyüme performans gösterdii 2010 ylnda i makineleri
sektörü de dünya liderliine oturdu.

T

ürkiye’de i makineleri
satlar bir önceki yla
göre yüzde 93 büyürken,
Türkiye bu baarsyla Çin’i de
geride brakt. Türkiye  Makineleri Distribütörleri ve malatçlar Birlii (MDER) Bakan
Cüneyt Divri, 2011 ylnda ise
yüzde 30’luk büyüme hedeflediklerini aktard. Divri, “2011
yl büyüme rakam ile aslnda
2007 yln bile yakalayamyoruz. Geçen yl 7 bin 700 adet
sat gerçekletirdik. Bu yl ise
10 bin olmasn hedefliyoruz.”
dedi. Vinç sektörünün i maki-

Ostim, 2008’de balatt sektörel kümelenme
sürecindeki hedeflerini olgunlatrd. Kamu kurumlarnda,
özel sektörde, bölgesel-yerel yönetimlerde, meslek
kurulular ve üniversitelerde ve tabi ki KOB’lerde
‘farkndalk’ olutu. Çalmalar Ankara Kalknma
Ajans’nn aktif olarak iba yapmas ve ‘dorudan faaliyet
destek program’ çerçevesinde kabul edilen projelere
dönütü. Bu yl yine bölgesel kalknmaya katk anlamnda
Ostim OSB yeni projeler üretecektir.

***

krediler yüzde 34 artla 532.3
milyar TL, menkul deerler ise
yüzde 10 artla 287.9 milyar liraya
ulat.
Mevduata göre krediler daha
hzl büyüyor. Kredilerde büyüme
hz hem TL, hem yabanc parada
var. Mevduattaki büyüme ise
TL’de.

 makineleri sektörü Çin’i sollad

***

Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin var oluunun
Cumhuriyetin önemli kararlarndan biri olduu söylenir.
Bu üretim üslerinin arzu edilen verimi salamas için iyi ve
ciddi yönetilmesi gerektii bilinir. Ostim OSB yeni binas,
yeni yönetim sistemleri ve uzmanlaan yönetim kadrosu
ile 2011’de daha zinde olacaktr. Yönetim Kurulunun
hedef ve icraatlarn bölge aktörleri istiare etmesi, öneri
ve eletirilere açk olmas, karar süreçlerine sivil toplum
örgütlerinin de dahil edilmesi motivasyonu ve ‘üretimi’
artracaktr. 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.

3

neleri içerisinde gerek üretici
firma gerekse cirosal büyüklük
ve ihracat arl ile ayr bir
öneme sahip olduuna dikkat
çeken Cüneyt Divri, “Bu önem
dorultusunda bakanlklarmzn da üst düzey katlm ile 2.
Türkiye Vinç Sektör Zirvesi
organizasyonumuzu gerçekletirdik. Zirvede Ar-Ge destei,
pazarlama ve ihracat kredisinin
önemine vurgu yapld.” diye
konutu. 140 firma temsilcisinin
katld zirvede alnan kararlara
göre Sanayi Bakanl, 300 vinç
firmasn denetleyecek.

Makine ve otomotivin hedefleri belirlendi
Hazine Müstearl’nn 57. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantsnda 20112014 dönemi hedeerine ulamak için atlmas gereken admlar ele alnd.
azine Müstearl, Eko- Ergün’ün katlm ile gerçeklenomi
Koordinasyon tirildi. Toplantda, “Türkiye OtoKurulu’nun gerçekletiri- motiv Sektörü Strateji Belgesi ve
len 57. toplantsnda Türkiye Oto- Eylem Plan” ile “Türkiye Mamotiv Sektörü Strateji Belgesi ve kine Sektörü Strateji Belgesi ve
Eylem Plan ile Türkiye Makine Eylem Plan” taslaklarnn deerSektörü Strateji Belgesi ve Eylem lendirildii belirtildi. AçklamaPlan taslaklarnn deerlendiril- da, Sanayi ve Ticaret Bakanl
dii ifade edilerek, her iki sektör
koordinasyonunda kamu ve özel
için 2011-2014 dönemi hedeerisektörden ilgili kurum ve kurune ulamak için atlmas gerekilen
lularn katklaryla hazrlanan bu
admlarn ele alnd bildirildi.
Ekonomi
Koordinasyon iki dokümann, “Türkiye Sanayi
Kurulu’nun Devlet Bakan ve Stratejisi Belgesi” esas alnarak
Babakan Yardmcs Ali Baba- 2011-2014 döneminde ad geçen
can bakanlndaki 57. toplant- iki sektöre yönelik temel hedees; Devlet Bakan Cevdet Ylmaz, ri, öncelikleri ve belirlenen hedefDevlet Bakan Zafer Çalayan ve lere ulamak için atlmas gereken
Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat admlar içerdii ifade edildi.

H
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ATO Bakan’ndan partilere teekkür
ATO Bakan Sinan Aygün, son günlerde siyasi partilerin sergilemi olduu birlik
ve beraberliin, sanayi ve yatrm piyasasnn yüzünü güldürdüünü kaydetti.
yasalamasndan duyduu memnuniyeti dile getirdi. Neredeyse
yarm asrdr yürürlükte olan iki
yasann ihtiyaçlara cevap verir
nitelikten uzaklatn hatrlatan
Aygün, yeni yasalarn i hayatnda önemli deiiklikler yapacan kaydetti.

Bakan Devlet Bahçeli’ye ve Bar
ve Demokrasi Partisi E Bakanlar Gültan Kanak ve Selahattin
Demirta’a ve tüm milletvekillerimize, ATO üyeleri adna teekkür
ediyorum. Yatrm ve i ortamnn
iyiletirilmesi için kazanlan bu iv-

menin sürdürülmesi, Türkiye’nin
kalknmas yolunda atlacak önemli admlardan biri olacaktr. Siyasi
partilerimizin gösterdii bu birlik
ve beraberliin ülke çkarn ilgilendiren her konuda sergilenmesi en
büyük temennimizdir.”

Uzla sonucu çkan
yasalar yüzleri güldürdü

A

nkara Ticaret Odas (ATO) Bakan Sinan Aygün, yapt yazl
açklamada siyasi partilerin sergiledii birlik ve beraberlikle i aleminin
yüzünü güldüünü vurgulad. Aygün,
hazrlanmas ve çalmalar uzun yllar
süren Türk Ticaret Yasas ve Borçlar
Yasas’nn hükümet, muhalefet ve dier
partilerin uzlamasyla hzl bir ekilde

Partiler aras uzlamann
en fazla “Torba Yasa” çalmalarnda
görüldüünü
kaydeden Aygün, açklamasnda u görülere yer verdi:
“TBMM’deki
partilerimiz
büyük bir uzlama ve özveri
göstererek halkn, i aleminin yararna kanunlar çkardlar ve Torba
kanun için de çalmalarn sürdürüyorlar. Bata Adalet ve Kalknma
Partisi Genel Bakan ve Babakan
Recep Tayyip Erdoan olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Bakan Kemal Klçdarolu’na,
Milliyetçi Hareket Partisi Genel

WIN Fuar için
geri saym balad
Türkiye ve Avrasya Bölgesi imalat endüstrisinin
en önemli fuar olan WIN - World of Industry Fuar,
her sene olduu gibi bu sene de tüm Türkiye’den
gelen ziyaretçi ve katlmclaryla iç pazarn
hareketlenmesinde önemli bir rol oynayacak.

2

007 ylndan itibaren 2 fazdan
oluan fuar, 03 – 06 ubat 2011
tarihleri arasnda düzenlenecek 1. fazyla Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde balayacak fuara Ostim
OSB de kendi fuar ve üye rmalarla
katlacak. Ostim’den OSB tarafndan
düzenlenen 232 metrekarelik alanda
Murat Rulman, HEMA, Göksek

Makine, Vibromak, Miksan ve Cematek rmalarnn katlaca fuara ayrca
otobüs organizasyonu da yaplacak.
WIN fuarlarnn 2. Faz da 17 - 20
Mart 2011 tarihleri arasnda düzenlenecek.
WIN - World of Industry Fuar,
80’den fazla sektörel birlik ve kuruluun desteiyle düzenleniyor.

Ostim OSB’den
ziyaret
organizasyonu
Ostim OSB Fuar
Organizasyon birimi
tarafndan 5 ubat
cumartesi günü saat
05:30 da Ostim OSB
binas önünden fuar ziyareti için otobüs kaldrlacak.
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Niteliksiz eleman daha ansl çkt!
Türkiye 
Kurumu’nun içi
yerletirmelerinde
niteliksiz elemanlarn
orannn, nitelikli
elemanlara göre
daha yüksek olduu
açkland.

T

ürkiye  Kurumu (-Kur) 2010
Aralk aynda iverenin kendisine
yapt yüzde 46.7’si niteliksiz
yüzde 53.7’si nitelikli eleman talebinden
oluan toplam 33 bin 818 kiilik açk
i kadrosuna, yüzde 60.7’si niteliksiz,

yüzde 39.3’ü ise nitelikli elemanlardan
oluan kiileri yerletirdi. Buna göre
kurumun yapt ie yerletirmelerde
niteliksiz kiilerin nitelikli çalanlara
oranla yüzde 50 daha fazla i bulma
olanana sahip olduu görüldü.
-Kur 2010 Aralk ay statistik Bülteni
yaynland. Buna göre, Aralk aynda
Kuruma bavuran 43 bin 34 kiinin
yüzde 34’ünün herhangi bir nitelii
olmayan vasfsz igücünden olutuu
görüldü. Yine ay içinde alnan 33 bin
818 açk iin; yüzde 46.7’si niteliksiz,
yüzde 53.7’si nitelikli eleman talebinden
olutu. Yaplan ie yerletirmelerin
yüzde 60.7’sine denk gelen 11 bin 11kii
niteliksiz ve ie yerletirilenlerin yüzde
39.3’ü de nitelikli elemanlardan olutu.
Bununla birlikte Kuruma kaytl igücü

says geçen yln ayn ayna göre 254
bin 500 kii azalarak 1 milyon 604 bin
355 kii, kaytl isiz says ise 274 bin
808 kii azalarak 1 milyon 414 bin 541
kii oldu. Kaytl igücü yüzde 13.7
orannda, kaytl isiz says ise yüzde
16.3 orannda azald.

Aralk’ta 2 bin 700 engelli
kuruma bavuruda bulundu
Aralk ay içerisinde -Kur’a i
aramak amacyla 2 bin 678 özürlü kii
bavuruda bulundu. Kurum, Aralk ay
içerisinde 10 bin 526 adet özürlülere yönelik açk i alrken, yine ay içerisinde 3
bin 177 özürlü kiiyi ie yerletirdi. e
yerletirilenlerin yüzde 99.2’si ise özel
kesim iyerlerine yaplan yerletirmeler-

den olutu. Halen, i aramak amacyla,
Kuruma 76 bin 449 özürlü kii kaytl
bulunuyor. Kurum kaytlarna göre Kasm ay sonu itibaryla 21 bin 524 kiilik
özürlü açk kontenjan bulunuyor.

16 Bin 386 iletme kayt d çkt

S

osyal Güvenlik Kurumu (SGK),
2008-2010 Eylül döneminde
yapt çalma sonucunda toplam 845 bin 465 çalan ile 39 bin 228
iyerinin kayt d olduunu saptayp,
kayt altna ald. 2010 yl içerisinde kayt d istihdam çalmalar sonucunda
ise 358 bin 540 çalan ile 16 bin 386
iyerinin kayt d olduu belirlendi.
SGK Bakan Zararsz, Kurumu’nun
2010 yl deerlendirmesini yaparak,
kurumunun 2011 yl hedeerini açklad. Zararsz, kaytd istihdam ve
denetim alannda gerçekletirilen faaliyetler hakknda da bilgi verdi. Zararsz, sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal yapsnn düzeltilmesi ve dolaysyla sürdürülebilir bir sosyal güvenlik
sisteminin oluturulmas bakmdan kayt d istihdamn önlenmesinin büyük
önem tadn vurgulad. Bu kapsamda sosyal güvenlik il müdürlüklerinde

SGK, 2008-2010 Eylül döneminde toplam 845
bin 465 çalan ile 39 bin 228 iyerinin kayt
d olduunu tespit edip, kayt altna ald.
kurulan KADM servislerinin, müfetti ve kontrol memurlarnca yaplan
denetimler ile dier kamu kurum ve
kurulularnn denetim elemanlarnn
yapt çalmalarn, ALO 170 hatt
ve elektronik ortamda kamu kurum ve
kurulularyla veri paylamn içeren
etkin ve caydrc bir denetim sistemi
kurulduunun altn çizdi. Zararsz’n
yapt açklamalara göre 2008-2010
Eylül döneminde toplam 845 bin 465
çalan ile 39 bin 228 iyerinin kayt
d olduu tespit edilip, kayt altna
alnd. 2010 yl içerisinde kayt d
istihdam çalmalar sonucunda ise

358 bin 540 çalan ile 16 bin 386 iyerinin kayt d olduu tespit edildi.
Kayt d Çaltrlan 6 Bin 566
Kiinin Sosyal Güvenlii Saland
SGK müfettilerinin, 1 Ocak-30 Kasm 2010 tarihleri arasnda yürüttükleri inceleme ve soruturmalar neticesinde; 6 bin 458 iyerinde denetim
yapld. 645 iyeri tescil edilirken,
kayt d çaltrlan 6 bin 566 kiinin sosyal güvenlii saland. Çeitli
sigorta yardmlarndan yararlanmak
amacyla 2 bin 629 sahte sigortal
tespit edildi. 2 bin 235 i kazas ve
meslek hastal vakasnn soru-

K

amu hale Kurumu, yllar süren
planlama ve çalmalarn ardndan
ihale altyapsnn küçük bir ksmn
devreye soktu. Elektronik Kamu Almlar
Platformu (EKAP) olarak adlandrdklar
sistem ile tüm kamu kurumlarnn daha
effaf ve rekabetçi bir ekilde yani daha
düük maliyetlerle satn almlarn gerçekletirmeleri hedefleniyor.
Peki neden elektronik ihale?
Cevab aslnda hepimiz biliyoruz. Rekabetin daha effaf, süreçlerin daha hzl,
almlarn daha rekabetçi ve ekonomik
olmas gibi birçok cevap vermek mümkündür.
2009 ylnda kamunun yapt alm tutar yaklak 66 milyar TL (eski ifadeyle 66
katrilyon TL). Muhtemelen Kamu hale
Kurumu’ndaki yetkililer, bu almlardan
ortalama %5 tasarruf yaptklarnda ortaya
çkacak rakam hesap etmilerdir.
Kamu, bu kadar geliri olmasna ramen
almlarn gerçekletirmek için elektronik
ortam kullanmaya çalmakta.
Peki, siz daha hzl, daha rekabetçi ve
daha effaf bir ekilde satn almlarnz
gerçekletirmek istemiyor musunuz? Ya
da, maliyetlerinizi düürüp daha rekabetçi
bir ekilde sat yapabilmeyi…
Bilgisayarlarmzn ekranlar artk sadece
bir ekran olmad, dünyaya açlan birer

turulmas tamamland, i kazas ve
meslek hastal vakalarnda bin 502
iverenin sorunluluk hali saptand.
48.5 Milyon TL dari Para
Cezas
Uygulanmas
Önerildi
Sosyal güvenlie ilikin mevzuat
hükümlerine aykr davrand saptanan iyerleri hakknda toplam 48
milyon 459 bin 9 TL tutarnda idari
para cezasnn uygulanmas önerildi.
SGK’yla sözleme imzalayan salk
hizmeti sunucularndan alnan salk
hizmeti ve ilaç temini ilemleri gerei
119 özel hastane, 145 eczane, 3 optisyen firmas, 83 tbbi malzeme sat
firmas ve 145 dier salk tesisi hakknda yaplan incelemeler neticesinde
109 salk hizmet sunucusunun sözlemelerinin feshedilmesi istendi.
Daha çok hizmet sektörü arlkl olmakla
birlikte fiziksel ürünler de bu ekilde tüketiciye sunulabilmektedir.

Devletten daha mı
zenginsiniz?
Levent B. ERBOL

pencere olduu günümüzde elektronik
ihaleye sadece kamunun mu ihtiyac var?
Dünyada kim ne satyor, interneti kullanarak kolayca görebiliyoruz. Ya, kimin ne
almak istediini görebiliyor muyuz? Hayr.
Mantk basit, devlet ne almak istediini
kamuya açk bir portaldan açklayarak,
daha effaf ve daha rekabetçi bir ekilde
alm yaparak, tasarruf yapmak istiyor.
Bildiiniz üzere internet adreslerindeki
“gov” kelimesi adresin kamu kurumlarna/hizmetlerine ait olduunu belirtiyor.
Ayn ekilde “com” da ticari amaçl/özel
müteebbislere ilikin adresler anlamna
geliyor. Ülkemizde “ihale.gov.tr” internet
adresi varken, artk “ihale.com.tr” adresinin, yani özel sektörün ihalelerini tek bir
merkezden yapma zaman gelmedi mi?
Hepimiz her gün aradmz bir ürün ya

da hizmet için interneti kullanyoruz. Ürün
ya da hizmetlerimizi satmak için kimin ne
almak istediini bilmek artk internet ile
birlikte mümkün olacaktr.
Dünyada olduu gibi ülkemizde de
elektronik ticaret her gün daha da büyümekte ve daha çok kullanc tarafndan
kullanlmaktadr. Fakat, gelien e-ticaret
daha çok B2C olarak kodlandrlan “irketlerden son kullancya” yöneliktir. Yani
çounlukla ve belli ürün gruplarnn, ihtiyaç sahibi gerçek ya da tüzel kiiler tarafndan satn alnmasna yöneliktir.
Son bir yl akn bir süredir ise dünyada ve paralel olarak ülkemizde de hzla
gelien yeni bir trend daha çkmtr. Bu
da atl durumdaki stoklarn ya da talebi
az olan hizmetlerin, indirimli bir ekilde
arz edilmesiyle birlikte, talep yaratlmas.

Bu yaznn bir internet yazs olmamasna özen göstermeye çalarak, konuyu i
dünyasna getirerek balamak istiyorum.
Ülkemizde artk internet balants olmayan aktif irket says yok denecek kadar
azalm durumda, baz internet salaycs
irketlerin reklam kampanyalarnda, her
eyin mümkün olabileceine dair vurgular da bunu desteklemektedir.
Dünyada ve ülkemizde gerçekleen
e-ticaret içinde önümüzdeki trend B2B
yani “irketler aras ticaret” olacaktr.
Kimin ne sattn görebiliyoruz, gelecekte
artk kimin ne satn almak istediini de
göreceiz ve teklif vereceiz. imdiden
kendimizi buna göre konumlandrmalyz.
Ksa bir fkrayla balamak isterim. ki
i adam ormanda dolarken bir aslan
görmüler. Biri hemen çantasndan spor
ayakkablarn çkarm. Öteki, bouna urama aslandan hzl koamazsn diyince,
spor ayakkablarn giyen hemen cevab
vermi, “Senden hzl kosam yeter”.
Siz spor ayakkablarnz giymeye hazr
msnz?
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5 kiiden biri yoksul!

TÜK’in yapt 2007 Yoksulluk Çalmas sonuçlar
açkland. Buna göre Türkiye’de her be kiiden birinin
yoksul olduu bildirildi.
yaklak yüzde 0.54’ü sadece gda
harcamalarn içeren açlk snrnn,
yüzde 18.56’s ise gda ve gda d
harcamalar içeren yoksulluk snrnn altnda yaad.

Günlük 1 dolarn
altnda geliri olan yok

T

ürkiye
statistik
Kurumu (TÜK), 2007 ylnda
Türkiye’de fertlerin yaklak
yüzde 0.54’ünün açlk snrnn, yüzde
18.56’snn yoksulluk snrnn altnda
yaadn belirledi. Bu oranlarn dört
kiilik ailenin açlk snrnn 237, yoksulluk snrnn 619 TL olarak esas aln-

mas ile belirlendii ise dikkat çekti.
TÜK, 2007 Yoksulluk Çalmas
sonuçlarn açklad. Yeni nüfus saym sonuçlarna göre güncelleme
yaplacandan yalnzca oranlara yer
verilen çalmaya göre, Türkiye’de
yoksulluk oran yüzde 18.56 oldu.
2007 ylnda Türkiye’de fertlerin

“Yoksula
en iyi yardm
i üretmektir”

tarak bu sorunu çözmü olmuyoruz,
sadece ertelemi oluyoruz. Hakl bedensel ve zihinsel nedenler ile
çalamayan, üretemeyen insanlar
ayryoruz. Ama üretme ve çalma
kabiliyeti olan insanlar kesinlikle
çalarak, üreterek an temin etmelidir. Herkese her çeit yardm datma sisteminin yaamas mümkün
deil. Gittiimiz ziyaretlerde özellikle petrol üreten ülkelerde görüyoruz.
Yoksulluk adeta yaam ekli olmu.
Devlet petrolü çkartyor, satyor, insanlarn karnn doyuraca bir paray
onlara datyor, onlar da zamanlarn
oturarak, tembellik ederek geçiriyor.
Giriimcilik kabiliyetlerini gelitiremiyorlar.”

Kii ba günlük harcamas, satn
alma gücü paritesine göre 1 dolarn
altnda kalan fert bulunmazken, buna
karn satn alma gücü paritesine göre
kii ba günlük 2.15 olarak tanmlanan
yoksulluk snr altnda bulunan fert
oran yüzde 0.63, yoksulluk snr
4.3 dolar olduunda yoksul fert oran
ise yüzde 9.53 olarak tahmin edildi.
2006 ylnda yüzde 0.74 olarak tahmin
edilen açlk snrnn altnda yaayan
fert oran 2007 ylnda yüzde 0.54’e
dütü, yoksul fert oran ise yüzde
17.81’den yüzde 18.56’ya yükseldi.
2007 ylnda, 4 kiilik hanenin aylk açlk snr 237 TL, aylk yoksulluk snr ise 619 TL olarak tahmin edildi.

“Yoksulluk
bencillikten
domutur”

Orhan AYDIN
(OSTM OSB
Yönetim Kurulu Bakan)

“Bölgemizde 50-60 bin insann çaltn söyleyebiliriz. Çevremizle
birlikte 100 bin dolaynda insan çalyor. Üretim ve istihdam yoksullua
çare olarak düünülecek bir araçtr.
Bu nedenle biz kesinlikle yardm
paketleri datmann yoksullua bir
çare olmadn düünüyoruz. Yani
insanlara balk vererek, paket da-

Krsal yerleim yerlerinde yaayanlarda
2006 ylnda yüzde 31.98 olan yoksulluk
oran 2007 ylnda yüzde 32.18’e, kentsel
yerlerde yaayanlarn yoksulluk oran da
yüzde 9.31’den yüzde 10.61’e yükseldi.
2007 ylnda hane halk büyüklüü 3
veya 4 kii olan hanelerde bulunan fertlerin yoksulluk oran yüzde 9.28 olurken,
7 ve daha fazla olan hanelerde fertlerin
yoksulluk oran yüzde 42.07 olarak hesapland. 7 ve daha fazla kiiden oluan
hanelerden kentsel yerlerde oturanlar
için yoksulluk riski yüzde 33.14 iken krsal 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
dütü. Ataerkil veya geni ailelerdeki fertler için yoksulluk oran ise yüzde 24.27
olarak tahmin edildi. Kentsel yerlerde çocuklu çekirdek ailede yaayan fertlerin
yoksulluk riski yüzde 9.88 iken, krsal
yerlerde bu oran yüzde 32.38 oldu.

yoksulluktur. Biz de bununla mücadele edeceiz. Sanayici penceresinden
baktmz zaman üretim ve istihdam
olarak görevimizi yaptmz zaman
yoksulluun üstesinden geleceimizi
biliyoruz. Deneyimlerimizi gençlere
aktif olarak aktarp, onlar uyaracaz.
Ben gençlere nokta at tavsiyelerde
bulunmaya çalyorum.”

Gençler dikkat kaygan zemin!

En büyük zenginlik giriimcilik
“Bizim en büyük zenginliimiz üretebilmek ve giriimcilik. Bunu gelitirdiimiz zaman açlk ve yoksulluk kalmaz.
Biz insanlarn kabiliyetlerini, yeteneklerini gelitirip, kendilerini kurtard gibi
bakalarn da kurtarabilecekleri bir sistemi tasarlamalyz. Bizim literatürümüzde
yoksul adama yardmn karl ona i
üretmektir. Onuruyla, ereyle çalabilecei, üretebilecei ve emeinin karln
alabilecei bir çözümü üretmektir. Bunun
için bölgenin potansiyelini arttrmak, yeni
i alanlar açmak gerekir. Burada yoksul
diye tanmladmz kesim de kolaycla
gidip, ‘naslsa karnm doyuyorum, çalp
da ne yapacam; gda paketi getiriyorlar,
ekmek veriyorlar, harçlk veriyorlar. Niye
çalaym’ diyor. Bu olutuunda yoksulluk çalmama, üretmeme kurumu haline
geliyor.”

Krsalda üç kiiden biri,
kentte 10 kiiden biri yoksul

Behzat Zeydan
(OSTM OSB
Yönetim Kurulu Üyesi)

“Yunus Emre’nin bir deyiini hatrlatmak isterim. ‘Ana rahminden geldik bu
pazara, bir kefen aldk döndük mezara.’
Bu kadar ksack bir ömür ve götüreceimiz sadece bir kefen. Bu anlamda
düündüümüzde bu dünyada herkes
yoksul. Aslnda yoksulluk da kendisi
zengin olduu halde, aslndan yoksun
olanlarn bencilliinden domu bir

“Gençlere iki formül verebiliriz. Onlar toplumda örf, adet, gelenek, görenek
ve dini yönden erozyona uratlmaya
çallyor. Medyada bunun örneklerini
görüyoruz. Gençlere bu yüzden tavsiyelerimiz var. Sevgili gençler! Aklmza önce hayali bir begen çiziyoruz.
Begenin bir köesine iddet yazyoruz,
dier köesine ehvet yazyoruz, üçüncü köesine öhret yazyoruz, dördüncü
köesine ans oyunlar, beince köesine de internet yazyoruz. Begenin
içine içki, sigara, kumar ve uyuturucu yazyoruz. Sonra merkezine de bir
direk dikiyoruz. Diree de bir tabela
yazyoruz. Tabelada u yazyor: dikkat
kaygan zemin! Sizi bekleyen tehlikeler
bunlar, tabeladaki uyar da bu. Bunun
karsnda yapmamz gereken u, ekenar bir üçgen düünüyoruz. Bir köesine dürüstlük yazyoruz, bir köesin
çalmak yazyoruz, bir köesine de iimizi en iyi ekilde yapmak yazyoruz.
Üçgenin ortasna da sevgi dolu yürek
yazyoruz. Bir yanda tehlikeler var,
bir yanda da sizleri baarya götürecek tavsiyeler var. Bizim tavsiyemiz
budur.”
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Yenilikçi çözüm ortaklar
Türk Amerikan Bilim nsanlar ve Akademisyenler
Dernei (TASSA) Eski Dönem Bakan Prof. Dr. Banu
Onaral, ekonomi ve teknoloji dünyas ile ulusal ve
bölgesel kalknma konusunda sorumlu kiilerin güç
birlii yapmas gerektiini söyledi.

T

Toplantda ayrca, Türkiye’de aratrma gelitirme ekosistemi araclyla toplumsal kalknma yaratma
modelinin alt çizildi. Bu çerçevede
u ana kadar Türkiye genelinde yaplan ve illere göre NOVST, NOVZ gibi özel isimler alan ve Anka-

ra özelinde de NOVA ismi altnda
OSTM’le birlikte gelitirmek istenen ve akademi, sanayi, kamu ve
sivil kesimler arasnda ibirlii balar gelitirmeye dayanan “yenilikçi
çözüm ortaklklar” çalmasndan
bahsedildi. Bünyesinde üniversiteler, mükemmeliyet merkezleri, ulusal aratrma merkezleri, strateji ve
politika merkezleri, yasal ve etik
aratrma merkezleri, düünür ve
sanatçlar, sanatpark, bilimpark ve
teknoparklar gibi çok çeitte merkezi barndracak AR-GE kümeleri yaratlmas ideali vurguland.
Bu tip AR-GE kümeleri araclyla, bilginin ürün/hizmet haline dönümesi için gereken ve sanayinin
önündeki riskleri paylaarak azaltan
bir AR-GE sürecinin etkili bir ekilde salanabilecei belirtildi. Ankara
Kalknma Ajans’nn bu süreçte etkin
rol oynayabileceinin alt çizildi.

birliinde Ostim Hakkari hatt
Hakkari Üniversitesi, Dou Anadolu Kalknma Ajans Ve

Hakkari Küçük Sanayi Sitesi temsilcileri Ostim Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn’ ziyaret etti.

H

akkari Üniversitesi Rektör
Yardmcs Prof. Dr. Osman
Güldal, Dou Anadolu Kalknma Ajans Uzman Tuncay Görür ve Hakkari Küçük Sanayi Sitesi
Bakan Necmettin Acar’dan oluan
heyetin istiare toplantsna Ostim
OSB Müdürü Adem Arc ve Ostim
Vakf Genel Sekreteri Gülnaz Karaosmanolu da katld.
Görümede daha önce Ostim OSB ile
‘karde kurulu’ ilan edilen Hakkari
Küçük Sanayi Sitesi ile yaplabilecek ibirlikleri ve ilin kalknmasna
yönelik genel araylar ve kalknma-

da etkili olabilecek potansiyel avantajlar deerlendirildi.
Görümede Ostim’de bölgesel kalknmaya yönelik oluturulan  ve
naat, Medikal, Savunma ve Yenilenebilir Enerji Kümelerine yönelik
çalmalar ve edinilen deneyimler
hakknda bilgiler paylald.
Ziyaret srasnda konuk heyet Yönetim Kurulu Bakan Aydn’a üzerinde ad yazl Hakkari Kilimi ile mehur Hakkari Bal hediye ederken,
Ostim yönetici ve iadamlarndan
oluacak heyetin Hakkari’yi ziyaret
etmesi karar da programland.

sefikcaliskan@hotmail.com

ürk Amerikan Bilim nsanlar
ve Akademisyenler Dernei
yöneticilerinden Drexel Üniversitesi Biomedikal Mühendislik ve
Salk Okulu Bakan Prof. Dr. Banu
Onaral OSTM Organize Sanayi Bölgesi Toplant Salonu’nda 27 Aralk
tarihinde “Yenileim, Güçbirlii ve
birlii” konulu bir konferans verdi. OSTM Bakan Orhan Aydn,
Ankara Kalknma Ajans Genel Sekreteri Doç. Dr. Asm Balc ve ajans
uzmanlarnn katld konferansta
konuan Prof. Dr. Banu Onaral, kalknma, teknoloji, inovasyon ve bilim
ehirleri kurulmas konularnda deerlendirmelerde bulundu.

2011 Ekonomi
Tahminleri

ek ÇALIKAN

E

konomi alannda bilgi ve ilgi sahibi
olan yazarlarmz ve yetkililerimiz
2011 ylnda ekonomik gelimeler
konusunda beklentilerini kaleme aldlar.
Bazlar dünyadaki ve ülkedeki belirsizliin
artmasndan dolay tahmin yapmaktan
kaçnd. Haksz saylmazlar. MF ve Dünya
Bankas gibi kurumlar sk sk tahminlerini
revize etmekteler.

Revize, tahminlerde ya da hedeflerde
küçük ayarlamalar ifade eder. Ülkemizde
uygulanan maliye politikas sayesinde
bütçe rakamlarmz da revize edilir. Ancak
bütçe hedeflerinde yaplan revizeler revize
olmaktan çok tamamen yeni hedef koymaktr. Hatta hedef koymaktan öte durum
tespitidir. Yani ancak sonuç ortaya çktktan
sonra rakam yazlyor. Örnein 2009 bütçe
rakamlarnda büyüme %4,5 öngörülmütü.
Eski maliye bakanmz böyle bir büyümenin
Avrupa’da hayal dahi edilemeyeceini söylemiti. O yl ülkemiz %4,7 küçüldü. Keza
OVP’da 2010 yl büyüme oran %3,5 konmutu. Büyüme %8 civarnda olacak. Son
sekiz yldan bu yana bütçenin hiçbir hedefi
tutmad. Tutmayan hedefler revize gibi
masum bir kavramla açklanabilecek oranda
da olmad. Ancak bizim yetkililer konulan
hedefler olumsuz ekilde aldnda mazeret
ürettiler, olumlu ekilde olduunda ise çok
sevindiler ve yönetimlerinde nasl baarl
sonuçlar alndn övünerek anlattlar. Hatta
nazar demesin diye temennide de bulundular.
Yurt içi ve dndaki tüm belirsizlie, otoritelerin tahmin yapmaktan kaçnd, bütçenin son yllarda hiçbir hedefinin tutmamasna ramen 2011 yl için yanlma pahasna
tahminde bulunacam. Nasl olsa ülkemizdeki otoritelerin tahmini bile tutmamakta!
2011 yl 2008 ylna benzeyecek. Yani
kurlar düecek, enflasyon artmayacak, cari

açk patlayacak, büyüme çok düük olacak;
%3 civar, isizlik mevcut seviyelerde seyredecek.
imdi tahminimizin gerekçelerini sralayaym. ABD ve Avro bölgesi ekonomilerini
ayakta tutmak için bol para basacak. Bu durum ülkemize scak para akn hzlandrr.
Bu da kurlarn dümesine neden olur. Çin,
Japonya ve cari fazla veren petrol ülkelerinin ABD ve Avro bölgesinin devlet ve irket
tahvillerine yatrm yaparak bu iki paray
güçlü tutmaya çalmas sonucu geciktirebilir
ancak engel olmaz. Kurlar düecek.
Dünyann üretim gücü olan Asya ülkeleri
rekabetçi olabilmek ve mal satmak için
mutlaka ürettikleri mallarn fiyatn düürecek; bu durum dünyada ve ülkemizde yakn
vadede bir ya da iki ylda dünya ve ülkemiz
için enflasyonun anlamn yitirdiini gösterir.
Çekirdek enflasyon zaten %3 civarnda.
Enflasyon düecek.
ABD’nin açktan Avro bölgesinin gizli
para basmas ve irket ve devlet tahvillerini
almas ksa ve orta vadeli faizlerde düüü
mecbur klyor. Asya ülkelerinin dolar ve
Avro tahvillerine ne pahasna olursa olsun
yatrm yapmak zorunda olmalar faizleri
düürecei gibi enflasyondan arndrlm
faizlerde negatif faiz kaçnlmaz. Mali piyasalar deflasyona hazr olmal. Faizler ksa ve
orta vade düecek.
Kurlarn dütüü, isizliin sabit kald ve
hatta artaca, TCMB’nn ald önlemler,
baz etkisi ve d ticaret açnn artt bir
ortamda büyüme düer. Büyüme düecek.
2008 sonuçlar çkarsa hiç kimse armamal.
Önümüzdeki yllar ülkemiz ve dünya yöneticileri için “m gibi” yönetme yllar olacak.
Gök kubbe altnda yeni bir gelime yok.

8

OCAK 2011

ORGANZE SANAY GAZETES

OSBÜK’ten Sanayi ve Ticaret Bakan’na ziyaret
OSB Üst Kuruluu
yönetim kurulu Sanayi
ve Ticaret Bakan
Nihat Ergün’ ü
makamnda ziyaret etti.

Y

önetim Kurulu Bakan Mahmut
Ylmaz, Bakan Vekili Nurettin
Özdebir, Bölge Müdürleri Komisyonu Bakan Ali hsan Karamanl
ve Genel Sekreter Ali Yüksel’den oluan
OSBÜK Heyeti; Sanayi ve Ticaret Bakan
Nihat Ergün’ ü makamnda ziyaret ederek
OSBÜK’ün 2010 yl faaliyetleri ve 2011
yl projeleri hakknda bilgi verdi.
Toplantda, OSBÜK tarafndan hazrlanarak “V. Sektörel Ekonomi uras” toplantsnda Babakan Yardmcs Ali Babacan 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
Bakanlndan özel izin alan tesisler
hariç, bütün sanayi tesislerinin OSB’
lerde kurulmasnn zorunlu ve/veya
cazip hale getirilmesi,
• Yatrmclar için OSB’ lerin cazibe
merkezi haline getirilmesi amac ile
tevik politikalarnda OSB’ ler adna
pozitif ayrmclk yaplmas,
• OSB yatrmclarnn kulland elektrik ve doal gaz bedellerinin kamu
yüklerinden arndrlmas,
• OSB’lere lisansl doal gaz temin ve
datm yetkisinin verilmesi,
• OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisine devam edilmesi,
eklinde belirlendi.
Rapordaki konular deerlendiren bakan,
özellikle OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisi
konusunun Meclis tatile girmeden yasalatrmay düündüklerini belirtti.
OSBÜK tarafndan geçen yl ilki düzenlenen ve 2011 ylnn ilk çeyreinde ikin-

cisinin yaplmas planlanan OSB Çevre
Zirvesi’ne davet edilen Ergün, daveti kabul ederek söz konusu Zirveye katlmak
istediini bildirdi. Bakan Ergün’e iletilen
taleplerden bir dieri de doal gaz konusundayd. OSB’lerin daha ekonomik doal gaz temini amacyla, OSBÜK önderliinde kurulan OSB Doal Gaz A..’nin
faaliyet ve amaçlar hakknda bilgi sunularak, ad geçen irketin ithalat lisans olma-

sna ramen, spot LNG ithalat esaslarn
belirleyen yönetmelik gerei bu lisansn
ilen kullanlamad, BOTA’n 25 yllk süresi sona eren 6 Milyar metreküplük
doal gaz sözlemesini devir almak istedii bildirilerek, bu konuda destek talebinde
bulunuldu. Bakan da OSB’lerin daha ekonomik yatlarla enerji temini amacyla gerekli giriimlerde bulunacan bildirdi.

hracatn “atom karncalar” KOB’ler

2009 ylnda ihracatn %59.8’inin, ithalatn da %40’nn KOB’ler tarafndan yapld açkland.



hracatn ‘atom karncalar’ 2009’da
KOB’ler oldu. hracatn yüzde
59.8’i 249 kii çalan ve KOB olarak deerlendirilen giriimler tarafndan gerçekletirildi. thalatn ise yüzde 40.1’i KOB’ler tarafndan yapld.
Türkiye statistik Kurumu (TÜK)
2009 Giriim Özelliklerine Göre D
Ticaret statistiklerini açklad. Buna
göre, 2009 ylnda 47 bin 352 giriim
ihracat, 51 bin 627 giriim ithalat yapt. hracatn yüzde 59.8’i 249 kii çalan ve KOB olarak deerlendirilen
giriimler tarafndan gerçekletirildi.
thalatn ise yüzde 40.1’i KOB’ler
tarafndan yapld. hracatta 0-9 kii
çalan mikro giriimlerin pay yüzde 17.3 olurken, yüzde 25.1’i 10-49
kii çalan küçük ölçekli giriimler, yüzde 17.4’ü 50-249 kii çalan orta ölçekli giriimler ve yüzde
39.8’i 250 ve üzeri kii çalan giriimler tarafndan gerçekletirildi.
thalatn yüzde 59.8’i 250 ve üzeri kii
çalan büyük giriimler tarafndan
gerçekletirilirken, 0-9 kii çalan
mikro ölçekli giriimlerin pay yüzde
8.5, 10-49 kii çalan küçük ölçekli
giriimlerin pay yüzde 15 ve 50-249
kii çalan orta ölçekli giriimlerin
pay yüzde 16.6 oldu.

D ticarette sanayi
sektörü ilk srada
Giriim ana faaliyetleri esas alndnda ihracatn yüzde 59.9’u, it-

halatn ise yüzde 54.6’s sanayi sektöründe faaliyet gösteren giriimler
tarafndan yapld. Ana faaliyeti ticaret olan giriimlerin ihracattaki
pay yüzde 34.5, ithalattaki pay ise
yüzde 31.5 düzeyinde gerçekleti.
Sanayi sektörü ihracatnn yüzde
60.8’i 250 ve üzeri kii çalan büyük
giriimler tarafndan yapld. Ticaret
sektörünün ihracatnda ise yüzde 41.3
payla 10-49 kii çalan küçük ölçekli
giriimler en yüksek paya sahip grup
oldu. Sanayi sektörü tarafndan yaplan ithalatta yüzde 73.4, ticaret sektörü
tarafndan yaplan ithalatta ise yüzde
32.4 payla 250 ve üzeri kii çalan
büyük giriimler ilk srada yer ald.
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Yeni Ticaret Kanunu, KOB’lere Öncelik Veriyor
Sanayi ve Ticaret Bakan
Nihat Ergün, kabul edilen Yeni Ticaret
Kanunu’nun “Önce küçük olan düün” diye
özetlenebileceini ve borç ödemelerinde
KOB’lere öncelik tannacan söyledi.

Y

eni Türk Ticaret Kanunu tasars, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Kurulu’nda 13
Ocak 2011’de kabul edildi. Ticari hayat ile ilgili önemli deiiklikler içeren
kanun, geç ödemelerde alacaklnn korunmasna dair hükümler de içeriyor.

Sanayi ve Ticaret Bakanl, Türk Ticaret Kanunu’nda yaplan deiikliin
ardndan öncelikle alacakl durumda
olan küçük iletmelerin borçlarnn
ödeneceini duyurdu. Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün, ‘Önce küçük
olan düün’ düzenlemesi diye özetledii uygulama ile KOB’lerin nansman sorununu önemli ölçüde çözüme
kavuturmu olacaklarn söyledi. Bakan Ergün öyle devam etti:

“Geç Ödemelerle Mücadeleyi düzenleyen 2000/35/EC sayl Direktif 2002
ylnda yürürlüe konmutur. Her türlü gerçek ve tüzel kii teebbüslere,
ayn ülke içinde veya farkl ülkelerde, birbirleri arasnda veya kamu ve
dier kurum ve kurulular arasndaki
herhangi bir ticari i (mal veya hizmet
salanmas) karlnda yaplacak her
türlü ödeme bu direktif kapsamndadr. Mevcut mevzuatmzla söz konusu
direktif arasnda geç ödemelerde temerrüt faizinin balangc konusunda
bir uyumsuzluk bulunurken, bu durum
KOB tanm kapsamnda yer alan
iletmelerimizin büyük mali skntlar aamasna neden oluyordu. Söz
konusu AB direktinde, sözlemede
belirtilmemi ise 30 günlük bir süre
sonunda faizin otomatik olarak ile-

“Artk uluslararas
ticaretin dilini konuacaz”

TÜGK Genel Bakan
Erkan GÜRAL

T

ürkiye Genç adamlar Konfederasyonu (TÜGK) Genel
Bakan Erkan Güral, yeni Ticaret Kanunu’nun Türk iletmelerini
bütün unsurlaryla birlikte kurumsallamaya yöneltecek olmas nedeniyle
son derece önemli olduunu belirterek, Türk Ticaret Kanunu’yla birlikte
Türkiye’nin uluslararas ticaretin kurallarna uyan ve onun dilini konuan
bir ülke haline geleceinin altn çizdi.
TÜGK Genel Bakan Erkan Güral Türk Ticaret Kanunu Tasars’nn
TBMM’de genel bir uzlayla kabul
edilerek yasalamasnn Türk i dünyas için bir dönüm noktas olduunu
vurgulad.
Güral, Yeni Ticaret Kanunu’nun iadamlarnn beklentilerine ve özlemlerine cevap verdiini bildirdi. Yeni

kanunun Türk iletmelerini bütün unsurlaryla birlikte kurumsallamaya
yöneltecek olmas nedeniyle son derece önemli olduunu ifade eden Güral,
dier yandan, Avrupa Birlii ile uyum
müktesebat çerçevesinde, deien
artlara ve çan gereklerine uygun bir
Ticaret Kanunu ihtiyacnn da önemli
oranda karlandn dile getirdi. Birçok gelimi ülkenin Ticaret Hukuku
mevzuatlarn uluslararas ticaretin ve
küresellemenin getirdii yeni artlar
paralelinde tadil ettiklerini kaydeden
Güral, “Türkiye’nin de bu sürecin bir
parças olmas sevindiricidir. Yeni Ticaret Kanunumuzla birlikte inanyoruz
ki; Türkiye uluslararas ticaretin kurallarna uyan ve onun dilini konuan bir
ülke haline gelecektir. Türk i dünyas, iletmelerimiz ve giriimcilerimiz;
effak, hesap verebilirlik, sorumluluk ve sürdürülebilirlik gibi küresel
standartlara uygun kavramlar dorultusunda rekabet piyasasnn etkin aktörleri olacaklardr. Bu anlamda yeni
Türk Ticaret Kanunu’nun; Türkiye’nin
‘dünya ekonomisi ile entegre olma ve
ekonomik istikrarn sürekli klabilme
hedene’ de yardmc olaca ortadadr” dedi.

meye balayaca düzenlenmesine ramen, 6762 Sayl Türk
Ticaret Kanununda ‘temerrüde
dümenin ihtar gününden itibaren ilemeye balayaca’
hükmü bulunuyordu. Türk Ticaret Kanunu’ndaki bu hüküm,
30 günden daha da önce ihtar
çekilerek borçluyu temerrüde
düürmeye imkan verse de, uygulamada küçük tedarikçilerin
büyük alclara kar böyle bir
yola bavuramadklar görülmektedir. Bu olumsuz durumu
küçük iletmeler lehine düzeltmek üzere, Yeni Türk Ticaret
Kanunu’nun 1530. maddesinde
gerekli düzenlemeler gerçekletirilmitir.’’
Yeni düzenleme ile; sözlemede faiz art olmasa bile, mal
veya hizmetin kabul edildii
tarihten veya fatura tarihinden sonraki
30 gün içinde ödenmeyen borçlar için
herhangi bir ihtar artna balanmakszn temerrüt faizi ödenecek. Sözlemeye haksz artlar konulamayacak,
konulsa bile geçersiz olacak. Temerrüt faizi orannn sözlemede belirtil-

medii veya haksz saylacak kadar az
belirlendii durumlarda uygulanacak
faiz, ticari ilere uygulanacak gecikme
faizinden an az 8 puan daha yüksek olacak. Taksitle ödenecek mal ve hizmet
bedellerinin vadesinde ödenmeyen her
bir taksiti için temerrüt faizi ödenecek.
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KÜMELENME’ye stratejik vurgu
Bir süre önce açklanan 2011-2014 Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesinde KÜME ve KÜMELENME
odakl tespit ve eylemlere geni yer veriliyor. Belgede, bölgesel kalknma çerçevesinde,
“letmelerin ortak Ar-Ge, ortak tedarik ve pazarlama faaliyetlerine önem verilecektir. A
oluturma ve kümelenme giriimleri desteklenecektir” deniliyor.
Mevcut Durum ve Eylem Planlarnda
KÜMELENME vurgusu.

Ò

“Sektörel ve bölgesel gelime
politikalar da, AB’ye uyumu da
dikkate alarak ve sanayi stratejisi hedefleri dorultusunda, bölgelerin verimliliini yükseltme ve rekabet gücünü arttrma amacna hizmet edecektir. Bölgesel
gelime stratejileri, sanayi stratejisi ile
uyumlu bir ekilde, kümelenme ve deer
zinciri analizlerinin sonuçlar dorultusunda tasarlanacak ve hayata geçirilecektir. Farkl gelimilik düzeyindeki
bölgelerin deiik sektörler için sunduu
yerel avantajlar belirgin hale getirilerek,
bölgesel dengesizliklerin giderilmesine
önem verilecektir.”

Ò

“Yatay Sanayi Politikas Alanlar;
Bölgesel Kalknma: Sanayi politikas acsndan bölgesel kalknma iki
boyutludur. Sadece bölgeleri hedeeyen
politikalarda ulusal önceliklerle uyumlu bölgesel önceliklerin belirlenmesi
ve devlet yardmlar sisteminin mekan
odakl olmas gerekmektedir. Ulusal
politikalarn bölgelerde uygulanmas
için ise yatrm, i yapma ve verimliliin
önündeki engellerin kaldrlmas (insan
kayna, kümelenmeler, üniversitesanayi ibirlii vd.) ve bölgesel aktörler
arasndaki yönetiim mekanizmalarnn
etkin kullanm önem kazanmaktadr.”

Ò

“2008 ylnda Sanayi ve Ticaret
Bakanl liderliinde, kamu ve
özel sektörden 200’ü akn katlmcyla “Türkiye Sanayi Stratejisi Vizyonu”
çalmas yaplmtr. Son donemde hazrlanm olan Bilgi Toplumu Stratejisi
ve eki Eylem Plan (2006-2010), KOB
Stratejisi ve Eylem Plan (2007-2009),
Ulusal Yenilik Stratejisi (2008-2010)
dokümanlarnda da rekabet gücü konularn dorudan ilgilendiren çok sayda
politika ve tedbir ele alnmtr. Ayrca
bu donemde özel sektör ve sivil toplum
kurulular tarafndan rekabet gücü analizi çalmalar yaplm, genel ve sektörel strateji önerileri gelitirilmitir. Yerel ölçekte de, geni payda katlmyla,
kümelenmeleri güçlendirme ve bölgesel
rekabet gücünü arttrma giriimleri hz
kazanmtr.”

Ò

“AB ile karlatrldnda teknoloji youn sektörlerin Türkiye’nin
toplam ihracat içindeki pay hala çok
geridedir. malat sanayinde 2001’in ardndan hzlanm olan yapsal donuumun de etkisiyle, Türkiye’de orta-üstü
teknolojili ürünlerin ihracatnn yükselmesine karn, bu alanlardaki yerel
kümelenmelerin henüz yeterince geliememi olmasndan dolay, yüksek
teknolojili ürünlerin katma deerinde
herhangi bir art yaanmamaktadr. Bu

durum, büyük ölçüde Türkiye’de yaplan orta ve yüksek teknolojili üretimin
ithal ara girdiye bamllnn bir sonucu olarak ortaya çkmaktadr.”

ile uyumlu bir ekilde, kümelenme ve
deer zinciri analizlerinin sonuçlar
dorultusunda tasarlanacak ve hayata
geçirilecektir.”

“Bölgesel gelimilik farklarn
azaltmay, rekabet gücünü artracak teknoloji ve AR-GE içerii yüksek
büyük ölçekli yatrmlara destek olmay, sektörel kümelenmeyi desteklemeyi
ve tevik kapsamndaki yatrm konularnda ekonomik ölçek kriterlerini öne
çkarmay amaçlayan yeni bir tevik
sistemi hazrlanmtr.”

“Yerel dinamiklere ve içsel
potansiyele dayal gelimenin
salanmas kapsamnda igücü eitimleri ve giriimcilik programlarnn
uygulanmas,iletmeler ve üniversitelerin birlikte çalmalarn salayacak
bir bölgesel yenilikçilik altyapsnn
kurulmasnn desteklenmesi, yerel uzmanlamaya dayal sektörel organize
sanayi bölgeleri uygulamas yaplmas,
OSB’lerin kapasitelerinin artrlarak
yatrmclar için OSB’deki yatrmlarda tek durak os ilevi üstlenmesi,
OSB’ler ve Yatrm Destek Osleri
(YDO) arasndaki koordinasyonun
arttrlmas, bölgelerin i ve yatrm
imkanlarnn tantmnn salanmas,
yerel kümelenmelerin desteklenmesi
ve deer zinciri/kümelenme analizleri
gibi yerel öncelikleri belirleyebilecek
kapasitenin oluturulmas;

Ò

“Bolgesel Kalknma: letmelerin ortak Ar-Ge, ortak tedarik ve pazarlama
faaliyetlerine önem verilecektir. A
oluturma ve kümelenme giriimleri
desteklenecektir. letmelerin belirlenmi sanayi bölgelerinde kurulmas
ve mevcutlarn bu alanlara tanmas
özendirilecektir.”

Ò

“Kümelenme politikas gelitirilecek ve kümelenme potansiyellerinin belirlenmesi amacyla analizler
yaplacaktr. Bata OSB’lerde olmak
üzere, iletmeler aras ibirlikleri desteklenecektir. Sektörel ve bölgesel
gelime politikalar AB’ye uyumu da
dikkate alarak, bölgelerin verimliliini
yükseltmek ve rekabet gücünü arttrmak amacna hizmet edecektir. Bölgesel gelime stratejileri, sanayi stratejisi

Gülnaz
KARAOSMANOLU*

S

Ò

Ò

“Ülkemizin, dier birçok ülkenin uluslararas rekabet alannda
kümelenme ile yakalam olduu ivmeyi yakalayabilmesi için, kümelenme modelini etkin ve zamanl bir ekilde uygulamas gerekmektedir.”

Belge, bölgemiz ve
ülkemiz adna
umut verici

anayi Strateji belgesi bölgesel kalknma çalmalarmz adna uzun
süredir dilediimiz ve beklediimiz
güzel mesajlar veriyor.
“Bölgemizde faaliyet gösteren iletmelerin rekabetçiliini nasl artrabiliriz? Gelecekte daha güçlü var olabilmek
için bu günden ne yapmalyz?” sorularndan hareketle balayan bölgesel ve
sektörel kalknma çalmalarmz srasnda karlam olduumuz en önemli kavramlar; rekabet analizine dayandrlm stratejik seçimler, iletmeler
arasnda daha fazla iletiim, ibirlii ve
ortaklaa rekabet oldu. Kümelenme ise
tüm bu kavram ve gerekli takm oyununun alt yapsn salayan en doru model olarak karmza çkt. Bölgemizin
kalknmas için çalan kurumlar olarak
5 yl önceki öngörülerimizden hareketle

çktmz bu yolda  ve naat Makinalar, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri, Savunma ve Havaclk Sanayi ve
Medikal Sanayi sektörlerinde gerçekletirdiimiz kümelenme çalmalarnn bu
gün son derece verimli sonuçlarn alm
olmann memnuniyetini yayor ve kendi
deneyimimiz çerçevesinde rekabet analizi
ve kümelenme çalmalarnn hem bölgemiz hem de ülkemiz için son derece doru
bir stratejik karar olduuna bu gün daha
çok inanyoruz.
Kendi admza çalmalarmz sürdürürken bu konuda bir ilk olmann zorluklarndan biri de kümelenme modelinin bir
kalknma stratejisi olarak kamu tarafndan
yeterince tannm ve tanmlanmam olmasyd. Oysa bu konuda yurtdndaki baarl örneklerin hemen hepsinde yerel çabalar kadar devletin yönlendirme,himaye,

Ò

“Politikalar: Bölgeler aras gelimilik farklarnn azaltlmas
ve bölgelerin rekabet gücü acsndan
farkllatrlm KOB politikalar için
uygun yatrm ortam oluturulacaktr.
Bu kapsamda nansman kaynaklarnn
geniletilmesi ve araçlarnn çeitlendirilmesine, pazara eriimin kolaylatrlmasna, sürükleyici sektörler
liderliinde kümelenmelerin desteklenmesine özel önem verilecektir. Bu
çerçevede, yerel kümelenmeleri güçlendirmeye yönelik olarak kümelenme
içindeki aktörlerin ibirliini arttrc
mekanizmalar ile dünya piyasalaryla entegrasyonunu salamaya yönelik
mekanizmalarn oluumu özendirilecektir. Yatrm Destek ve Tantm
Ajans’nn, yerel kümelenmelerle ve
bölgesel kalknma giriimleriyle ibirlii ve koordinasyonu arttrlacaktr.
Kümelenme konusunda yerel ve merkezi düzeyde politika çerçevesini çizecek bir yönetiim modeli gelitirilecek
ve kümelenme stratejisi hazrlanarak
uygulama sonuçlarnn izlenmesi ve
deerlendirilmesi salanacaktr. Ayrca, kümelenme ve deer zinciri analizleri gibi, rekabet gücünü ilgilendiren
alanlarda yerel öncelikleri belirleyecek kapasite güçlendirilecektir.”
tevik ve rehberliinin çok önemli bir rol
oynadna tank olduk.
Sanayi Strateji Belgesinde ortaklaa
rekabeti hedeeyen Rekabet analizi ve kümelenme ile ilgili vurgular üstelik detayl
ve tutarl bir biçimde görmek yaptmz
çalmalarn gelecei açsndan bizlere
hem bölgemiz hem de ülkemiz açsndan
umut veriyor. Görülen o ki genel çerçevede bu konuda gerekli tüm kavramlara ve
yaplabilecek tüm eylemlere yer verilen strateji belgesiyle bu konuda geni
bir perspektif salanm. Artk kamusal
vizyon sorunu ortadan kalkp yerini
“bilmenin sorumluluuna” braktna
göre sanrm bundan sonra yaplacak i
hedeerin gerçekletirilmesi yani belgenin içinin doldurulmas olacaktr. Bu
vizyonun yakalanmasnda bunu baarm ülkelere kyasla geç bile kalnd
söylenebilir; dolaysyla bundan sonraki eylemlerin sürat ve koordinasyonu
çok önemli.
lerleyen süreçte Ostim olarak kümelenme çalmalarmza daha bir
evk ve umutla sarlacak, bu konuda
ülkemizde yaplan her türlü çalmay
destekliyor olacaz.
*OSTM Vakf Genel Sekreteri
gulnaz.karaosmanoglu@ostim.com.tr
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Ostim’in 4 projesi onayland
OSTM, bölgesel kalknma kapsamnda kurduu kümelerin faaliyetleri kapsamnda hazrlad
projelerine Ankara Kalknma Ajans ve DTM’den onay ald. Yetkililer KOB’lerin rekabetçi
yaplarn destekleyecek yeni projelerin de srada olduunu söylediler.

O

STM 2007 ylndan beridir
sürdürmekte olduu bölgesel
kalknma çalmalar kapsamnda gerçekletirdii kümelenme
tabanl etkinliklerini bir adm ileri tayarak benzer yaplanmalara model
tekil etmeye devam ediyor. Kümelenme çalmalar kapsamnda 2010
yl sonunda hazrlanan yeni projeler
hayata geçirilmeye baland.
Bölge sanayici ve iadamlarn temsil eden katlmclarla yaplan istiare
toplantsnda bilgi veren OSB yöneticileri, kümelenme kapsamnda geçen
yl çeitli projeler gelitirildiini ve bu
projelerin ilgili kurululara sunulduunu söylediler.
Yetkililer onaylanan projelerin uygulama çalmalarna baladklarn ve
çeitli fonlardan faydalanmak suretiyle
gerçekletirilecek olan bu çalmalarn
iletmelere ve bölgeye önemli katklar
salayacan vurguladlar.
Özellikle rmalarn sorunlarna
hzl çözümler gelitirebilmek amacyla üretim, yatrm, istihdam, iç ve d
sat, nansman gibi konularda rmalarn mevcut durumunu, iyiletirilmesi gerekli alanlar ve önerileri ortaya
koyacak olan çalmalarn ücretsiz
olarak gerçekletirilecei vurguland.
2011 Ylnda OSTM’de ODEM ve
Küme Koordinatörlükleri ibirliinde
hazrlanan ve uygulamalar gerçekletirilecek olan projeler:

OSTM OSB’de
Yer Alan Kümelerde
Derinlemesine Analiz Projesi
Ankara Kalknma Ajans Dorudan Faaliyet Destek Program 2010

kapsamnda OSTM Vakf adna hazrlanmtr. 13.01.2011 tarihinde
sözlemesi imzalanarak proje uygulama çalmalarna balanmtr. Proje
kapsamnda OSTM Savunma Sanayi,
Medikal Sanayi,  ve naat Makineleri ve Yenilenebilir Enerji Kümelerine
üye toplam 250 rmada derinlemesine
analiz yaplacaktr. Analiz çalmalar
ile rmalarn kurumsal ve sektörel kapasite geliimine yönelik altyap oluturulmas çalmalar yürütülecektir.

KOB’lerde Sektör
Bazl  Gelitirme Modelinin
Oluturulmas Projesi
KOSGEB Meslek Kuruluu Destek Program kapsamnda OSTM Organize Sanayi Bölge Müdürlüü adna
OSTM Danmanlk ve Eitim Merkezi tarafndan hazrlanmtr. Onay
sürecinde son aamaya gelinmi olan
proje ile; letmelerin analitik bilgi ve
bulgular nda yönetim, nansman,
teknoloji, pazarlama ve insan kaynaklar gibi temel alanlarda kapasite, verimlilik, karllk ve sürdürülebilirlik
eksenlerinde geliimleri haritalandrlacaktr. Böylece iletmelerin mevcut
durumunun doru ve gerçekçi olarak
tespiti, iletme olanak ve yeteneklerine uygun hedef ve taleplerinin ortaya
konmas, bu hedeere ulaabilmek
için gerekli yol haritas ile risk emasnn çkarlmasna yönelik bir model
gelitirilmesi amaçlanmaktadr. Proje
uygulama sahas OSTM olup pilot
çalmalarn Medikal Sanayi Kümelenmesi üzerinde gerçekletirilerek
daha sonra oluturulacak model do-

rultusunda tüm OSTM’li rmalara
yaygnlatrlacaktr.

Medikal Sanayi
Kümelenmesi, hracat
Kapasitesi Gelitirme Projesi
D Ticaret Müstearl’nn Uluslararas Rekabetçiliin Gelitirilmesinin Desteklenmesi Program kapsamnda Ankara li snrlar içerisindeki
tbbi cihaz üretimi alannda faaliyet
gösteren KOB’lerin, d ticaret bata
olmak üzere hem ticaret hem de imalatla balantl hususlarda kapasitelerini iyiletirilmesi ve rekabet güçlerinin
arttrlmas projesidir.
Proje
kapsamnda
Medikal
Sektörü’nde faaliyet gösteren iletmelere yaplacak eitim ve danmanlk
ihtiyaç analizinin ardndan; Eitim,
Danmanlk, Yurt D Pazarlama ve
Yurt D Alm Heyeti Organizasyonlar konularnda hizmetler sunulacaktr.

M,  Makinalar
ve Yedek Parçalar Firmalarnn
Uluslararas Rekabet
Gücünün Arttrlmas Projesi

G† NDEMDE OLAN
PROJELER
Leonardo Da Vinci Hareketlilik
Projeleri:
Avrupa’da eitim almak ve
staj yapmak sureti ile mesleki
bilgi ve deneyimlerini arttrmak
dorultusunda gençlere yönelik
olarak hazrlanan projelerdir. Söz
konusu projeler; Stratejik Yönetim Uygulamalar, letmelerde
Teknoloji Kullanmn ve novasyonu, Medya Sektöründe Mesleki
Deneyim ve Meslek Lisesi Örencilerinin OSEP Kapsamnda
Deneyim Edinmeleri konularnda
Avrupa’da eitim ve staj uygulamalarn kapsamaktadr. Gerçekletirilmesi planlanan bu projeler
ile gençlerimizin Avrupa’da ilgili
meslek alanlarnda kullanlan teknolojileri ve yaplan uygulamalar
yerinde görüp örenerek deneyim

D Ticaret Müstearl’nn Uluslararas Rekabetçiliin Gelitirilmesinin Desteklenmesi Program kapsamnda gerçekletirilecek olan proje
ile  Makinalar ve Yedek Parçalar
alt sektöründe faaliyet gösteren M
Kümesine üye toplam 38 rmann
Uluslararas Rekabet Güçlerinin ve ihracatlarnn arttrlmas dorultusunda
çalmalar gerçekletirilecektir. Projede katlmc olarak yer alan iletmeler-

kazanmalar ve meslek hayatlarnda kullanabilir hale gelmelerinin salanmas amaçlanmaktadr.
de yaplacak olan eitim ve danmanlk ihtiyaç analizinin ardndan; Eitim,
Danmanlk, Yurt D Pazarlama ve
Yurt D Alm Heyeti Organizasyonlar konularnda ortak organizasyonlar
yaplacaktr.

Kalknma Ajans 17 faaliyete destek verecek
Ankara Kalknma Ajans, Dorudan Faaliyet Destek Program (DFD) 2010 Yl Bavuru
Rehberi’nde belirlenen usullere uygun olarak belirledii 17 faaliyeti destek kapsamna ald.

A

jansa sunulan 130 faaliyet tekli, Kalknma Ajanslar Proje
ve Faaliyet Destekleme Yönetmelii ile DPT Müstearl tarafndan hazrlanan Kalknma Ajanslar
Destek Yönetimi Klavuzunda belirtilen kurallar çerçevesinde incelenerek

deerlendirildi.
Ankara Kalknma Ajans’nn resmi internet sitesinde yer alan haberde
u bilgiler verildi:
“Herhangi bir faaliyet teklinin
baarl kabul edilebilmesi için her
bir deerlendirme komisyonu üyesin-

den birinci bölümden (ilgililik) en az
otuz ve toplamda her iki komisyonu
üyesinden en az yetmi puan almas
zorunludur. Bu aamada 59 faaliyet
tekli minimum puanlar alamayarak
elenmitir. Eik puanlar geçen 43 faaliyet tekli deerlendirme puanlarna
göre en yüksek puan alandan balayarak sralanm ve program bütçesine
tekabül eden faaliyet teklieri DFD
2010 Desteklenebilir Faaliyet Teklieri Listesinde yer alarak Ankara

Kalknma Ajans Yönetim Kurulu’na
sunulmutur.
29 Aralk 2010 tarihli Yönetim
Kurulu kararyla T.C. Ankara Kalknma Ajans Dorudan Faaliyet Destek
Program kapsamnda “DFD 2010
Desteklenebilir

Faaliyet

Teklieri

Listesi”ndeki 17 adet faaliyet teklinin 2010 yl program bütçesinden
desteklenmesi uygun bulunmutur.”
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Ostim, hedeflerini istiare etti
Ostim OSB altyap ve
yönetsel faaliyetlerine
ilikin deerlendirme
ve hedeerini
geniletilmi istiare
toplants ile masaya
yatrd.

Y

önetim Kurulu Bakan Orhan Aydn, “Bölgenin yönetiminde karar
sürecine herkesin dahil edilmesini
arzu ediyoruz. Çalmalarmz ve projelerimizi effaf ve katlmc bir ekilde yürüteceiz” dedi.
OSB toplant salonunda düzenlenen istiare toplantsna Ostim OSB yönetim kurulu
üyeleri, Çankaya Üniversitesi Rektörü, bölge müdürü, OSB birim yöneticileri, küme
koordinatörleri, Ostim’de bulunan sanayici
ve iadam dernekleri ile vakf yöneticileri,
OSB genel kurul delegeleri, meslek lisesi
ve meslek yüksek okulu ile teknokent yöneticileri katld.

Çrak Eitim Ve Öretim
Vakf-brahim Karakoç
“Ostim’i ziyarete gelenlerin Ostim’de
üretilen mamülleri görebilecekleri sürekli
bir sergi alan oluturulmal. Sanayiciye son
teknoloji ile ilgili eitimler verilmeli. Çraklk Eitim ve Öretim Vakfna gelen örencilere rmalarda hiç deilse bir günlük staj
imkan sunulmal. Doalgaz yerine ya ve
lastik yakarak çevreyi kirleten rmalara
yaptrmlar daha caydrc hale getirilmeli.”

ORSAD Bakan Özcan Ülgener
“nsana yaplan yatrmn önemi nedeniyle sanayicilere ve içilere sürekli bilgilendirme ve eitimler yaplmal. Ostim’
de çalma koullarnn iyiletirilmesi için,
sanayiciler ve çalanlar için; sosyal aktivitelerin olduu bir spor ve kültür merkezi
kurulmal. Bir zamanlar balatlan ve geleneksel hale gelen Ostim Festivali yeniden
hayata geçirilmeli. Ortadou ülkelerine
ticaret gezileri ve fuar organizasyonlar yaplmal, o ülkelerde ubeler açlmal. D
pazarlarla ilgili rmalar yardmc olmak
üzere bir yol haritas hazrlanmal.”

ANKSAD Bakan-Harun Akça
“Bölgede üretim yapan KOB’lerde ihracat
odakl rmalarn says arttrlmal. Bunun
için ilgili sivil toplum örgütleri ile ibirlii
yaplmal. Kümelenme çalmalarna katlm koullar ilgili sektör rmalarna daha
iyi tantlmal.”

Çankaya Üniversitesi RektörüProf. Dr. Z.Burhanettin Güvenç
“KOBi’ler tek bana dünya ile rekabet ede-

mez. Birlikte neler yaplabilecei ve dünya
ile nasl rekabet edilebileceine dair çalmalar yaplmal. Nanoteknolojiye geçi için
çalmalara çok geç kalmadan balamak
gerekmektedir. Kafamz büyük oranda
buna yormalyz. Nanoteknolojinin insan
kayna, altyaps var, bunlar bir günde
olmaz. Gecikmeden nanoteknolojiye geçilmezse, 10 yl sonra birçok rmamz ayakta
kalamaz. Bizi gelecekte var edecek faktör
bu teknolojiye geçebilmektir. Ostim’in bize
üniversite olarak yapm olduu çok büyük
iyilik var. Ostim açk hava laboratuar gibi.
Akademisyen hocalarmzn kafasndaki
projeleri yapma uygulama frsatmz oldu.
Kardelik ba geliti. Bu iliki eitime
yansd. Bizim örencilerimiz her gün burada. letmelere girip çkyorlar ve onlarn
sorunlarn birlikte yayorlar. Örenciler
hangi bilgiyi nerede kullanacann farkna
varyor. Hem örenciler hayata hazrlanyor,
hem de rmalar birtakm sorunlarn çözme
ans elde ediyor. Birlikte oluturduumuz
bu örnek dünyann hiçbir yerinde yok. Desteklerimizi Ostim’deki her sektöre yayp,
ömür boyu devam ettirmek istiyoruz. ”

Ostimspor-Murat Kandazolu
“Bulvardaki trak sorununa çözüm
bulunmal. Bunun için Uzayça caddesinden geçecek olan köprünün biran önce
yaplmas gerekiyor. Ostim’e turnuvalarn
düzenlenebilecei bir hal saha yaplmas
gereklilii. Ostimspor sadece Ostim yönetiminin kulübü deildir. Ostimspor, tüm
Ostimlilerin kulübüdür. Herkesi Ostimsporu desteklemeye bekliyoruz. Halen üç
branta faaliyet göstermekteyiz. Futbol,
Tekvando, Masa tenisi. En ksa zamanda
bedensel engellilerin de kendini gösterebilecei branlar faaliyete geçireceiz.
Amacmz futbolda Ostim ligini gerçekletirmek. Herkesin hatrlayaca gibi önceleri
futbol turnuvalar yapyorduk. Fakat yeterli
tesis olmamas nedeniyle bu uygulamadan
vazgeçmitik. Ancak yaplacak olan tesis
sayesinde turnuva eklide deil de lig eklide futbol maçlar yapmay amaçlyoruz.
Bunun dnda Ostimspor futbol okulu
kurmay amaçlyoruz. Sadece gençlerin
deil tüm çalanlarn spor yapabilecei
ekilde faaliyetleri yapmamz gerekiyor.”

Batkent Endüstri Meslek Lisesi Müdürü-Mustafa Aydn
“Okul adnn Ostim Endüstri Meslek Lisesi olarak deimesi uygun olur. Büyük
iletmeleri örencilerin ziyaret etmesi salanabilir. Firmalara staj için yerletirilen örencilere ahlaki konularda da destek olunmasn istiyoruz. Okula makine-teçhizat
destei bekliyoruz. Okul olarak kurulu kümelerdeki mesleki ihtiyaçlar OSEP Projesi
kapsamnda Meslek Lisesi olarak yetitirebiliriz. Okulun yaknna yaplan Ostim kültür merkezini destekliyoruz.”
Toplantda söz alan baz üyeler ise teknoloji eitimi, çevre düzenlemesi, iyeri
sal ve güvenlii, tabela düzeni, imalatç

yapnn korunmas, ortak laboratuar, trafo
bakmlar gibi konulardaki hizmetlere yönelik görü ve önerilerini dile getirdiler.

ODTÜ Teknokent
Müdürü-Necip Özbey
“Ostim Teknokent binamz dolmu durumda. Bölgede ODTÜ Teknokent idaresinin çalmalar ile mükemmeliyet merkezi
kurulmas planland. Üretim ve ihracatta
yenilikler yapmalyz. Teknoloji artk daha
yakndan takip ediliyor. Üniversite sanayi
ibirliinde üniversite sanayi ve yenilikler bir araya gelecek. Gündemde teknoloji
transfer osi lisanslama osi olarak gündeme gelecek. ODAGEM’le birlikte çalacaz. Önümüzdeki dönemde ODTÜ’deki
belli öretim üyelerini grup olarak buraya
getirmeyi planlyoruz. Teknoparklarda belli oranda üretim yaplmasna yönelik destek
yasas çkmak üzere. Firmalarn bu deiimden yararlanmalarn önemsiyoruz.”

OSB’nin faaliyetlerinden
baz hede er
\ Bölgenin ihtiyac olan TSE laboratuar
yaplmasna yönelik 42710 ada 1 parsele ilikin ksmi imar plan deiikliinin
sonuçlandrlmas planlanmtr.
\ Büyükehir Belediyesi’nin destei ile
100. Yl Bulvar, Alnteri Bulvar Metro dura, metro dura etraf yeniden
düzenlenmesi planlanmtr.
\ Elektrik trafolarnn çevre düzenlemelerinin ve binalarnn bakmlarnn yaplmas planlanmtr.
\ Yenimahalle Belediyesi’nde bulunan
dosyalarn tamamnn alnp mimari
projelerinin taranarak mar Bilgi Sistemine aktarlmas planlanmtr.
\ Bölgemizin tamamnda eski ve yeni
sokak adlarnn yer ald yönlendirme
levhalarnn yaplmas planlanmtr.
Ana giri noktalarna tak konulmas
planlanmtr.
\ Kaliteli ve kesintisiz enerji verme hede ile ebeke bakmlar planlanmtr.
\ Yeni dari bina için Yüksek Performans
kriteri kapsamnda alnacak olan Kojen,
Is Pompas, Absorpsiyon vb. sistemlerin devreye alnmas ve binann amaçlanan verimlilik kriterlerini karlanmas

planlanmtr.
\ Yeni dari binada otomasyon sisteminin kurularak stma, soutma, havalandrma vb. tesisat ilerinin kontrollü bir
ekilde çaltrlmas planlamtr.
\ Tüm bölgedeki çöp konteyner eksikliinin Belediye ile yaplacak çalma ile
tamamlanmas planlanmtr.
\ Geri dönüüme gönderilen atk miktarnn 100 tona çkarlmas planlanmtr.
\ 13. Geleneksel Aaç enlii ile
OSB’deki üyelerimize yeni bir yeil
alan yaplmas planlanmtr.
\ Yeni alanlarda 5000 adet aaç/bitki dikimi planlanmtr.
\ Tüm sokaklarn düzenli olarak temizlenmesi planlanmtr. Süpürge makinesi ile tüm ana caddeler ile sokaklarn
düzenli olarak temizlenmesi planlanmtr.
\ Çevre Denetim Ekibi’nin eitimlerle
ulusal çevre mevzuat hakknda bilinçlendirilmesi planlanmtr.
\ Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluu (OSBÜK) ve Çevre ve Orman Bakanl (ÇOB) ibirlii ile Mays aynda OSTM OSB’de çevre balklarnda
üyelerimize yönelik bir bilgilendirme
toplants düzenlenmesi planlanmtr.
\ Ocak 2011 itibariyle OSTM OSB’deki
tüm sanayi bölgelerine güvenlik hizmeti verilmesi planlanmtr.
\ Gda üreten ve satan rmalara hijyen
eitimi verilmesi planlanmtr.
\ Bölgemizde faaliyet gösteren i yerlerinin tamamnn ruhsatlandrlmas planlanmtr.
\ Gda üretimi yapan rmalarn denetlenmesi planlanmtr.
\ 13 adet yurtiçi 2 adet yurt d fuar katlm planlanmtr. GEME ülke masas
seminerlerinin yaplmas planlanmtr.
GEME ve DTM ile ortak çalma yürütülerek desteklenen fuar ve i organizasyonuna ortak katlm salanmas
planlanmtr.
\ Kal-der nsan kaynaklar Kongresinde
tantm stand kurulmas planlanmtr.
\ Müteri memnuniyetinin arttrlmas
için eitimler planlanmtr.
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OSB’de verimli toplant
OSTM OSB üyesi
bulunan bölge
KOB’lerinin üretim,
sat ve yönetim
alanlarnda daha verimli
ve rekabetçi olabilmeleri
için Milli Prodüktivite
Merkezi ile ibirlii
yapacak.

M

illi Prodüktivite Merkezi (MPM)
Yönetim Kurulu Bakan Mustafa Deryal ve kurum uzmanlarndan oluan bir heyet Ostim OSB’yi
ziyaret etti. Bölgedeki KOB’lerin ve kurulularn verimliliklerinin nasl arttrlabileceine yönelik ibirlii için düzenlenen
toplant sonras iyerleri de gezildi.
OSTM OSB toplant salonunda düzenlenen bulumaya Ostim Yönetim Kurulu
Bakan Orhan Aydn, Yönetim Kurulu
Üyeleri Mithat Ertu, Yaar Özelge ve
Behzat Zeydan ile Bölge Müdürü Adem
Arc da katld.
MPM Yönetim Kurulu Bakan Mustafa Deryal, toplantda yapt konumada
MPM olarak KOB’lerin verimliliklerinden de sorumlu olduklarn ve bu yöndeki
çalmalarn OSTM’den balayarak dier OSB’lere yönelik de devam edeceini
söyledi. Deryal, OSTM’in oluturduu

kurumlarla örnek bir bölge olduunu, üye
iletmelerin verimlilik ve rekabet güçlerini arttrmaya yönelik çalmalarda Ostim
yönetiminin belirgin bir nitelik ve sorumluluk tadn anlatarak, “Ostim’de gerek insan gerekse ürün baznda verimlilik
artn salayacak projeleri ortaya çkarmak istiyoruz. Bu yönde Ostim yönetimi
ile ibirlii yapacaz” dedi.
Ostim Yönetim Kurulu Bakan Aydn da MPM Bakan ve uzmanlarn
Ostim’de görmekten mutlu olduklarn,
MPM’nin bundan böyle OSTM’in deerli çözüm ortaklar arasnda yerini alacan vurgulad. Aydn, “Biz bölgenin
rekabetçi özelliini gelitirmeye yönelik
gelecek planlarmz anlatyoruz. OSB
ve bölge çats altndaki irketlerimizin
çalmalar, kümelenme projelerimiz,
inovasyon ve ar-ge destek yaplanmalarmz hakknda bilgilendirme yapyoruz.
KOB’lerimizin insan kaynaklar, üretim
ve pazarlama gibi her faliyet aamasnda
verimlilik ilkelerine göre yönetilmesi gerekiyor. Bu konuda MPM ile bölgemizdeki ilgili birimler ortak bir çalma yapabilir. Bunu hedeiyoruz” diye konutu.

Mustafa DERYAL
(MPM Yönetim Kurulu Bakan)

Toplant, gezi ve ikili istiarelerde
OSTM’de kurulan Yenilenebilir Enerji,
Medikal,  ve naat Makineleri ile Savunma Kümeleri içinde yer alan sektör
rmalarna yönelik insan kaynaklar, iletme yönetimi, tantm ve sat yönetimi
gibi alanlara yönelik olarak MPM ile ortak projeler yaplabilecei vurguland.

Çocuklar enerji
tasarrufunu örendi

E

MO Ankara ubesi tarafndan
Altnda Çocuk Kulübü üyesi
çocuklara yönelik olarak “Enerji
Tasarrufu ve Verimlilik” konulu sunum yapld.
Elektrik Mühendisleri Odas Ankara
ubesi Yönetim Kurulu Bakan Ramazan Pekta tarafndan gerçekletirilen sunumda “Enerji tasarrufu nedir,
enerji verimlilii nedir?” sorularna
yant arand.
Doal kaynaklarn hzla tükendiini, çevrenin kirlendiini ve enerji için
yüksek miktarda para ödendiini bu
nedenle enerjiyi tasarruu ve verimli
kullanmak gerektiini anlatan Pekta,
aydnlatmada enerji tasarruf noktalar;
buzdolab, klima, çamar ve bulak
makinalar, elektrikli süpürgeler, televizyon kullanrken alnacak küçük
önlemlerle enerjinin daha verimli kul-

lanlabileceini söyledi.
Binalarn yaltm ile yüzde 25’den
yüzde 50’ye varan yakt tasarrufu salanmasnn mümkün olduunu anlatan
Ramazan Pekta, “Ekonomik üretim
ana unsuru olan ve hayat kalitemizi iyiletiren enerjinin kullanmndan vazgeçemeyeceimize göre enerjiyi tasarruflu ve verimli kullanalm” dedi.
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Ergün giriimcilik eitimine katld
Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün, bir kanaln
canl olarak yaynlanan programnda, KOSGEB
Ostim Hizmet Merkezi Müdürlüünün açt
Uygulamal Giriimcilik Eitimlerini baaryla
bitiren giriimci adaylarna sertikalarn verdi.

S

anayi ve Ticaret Bakan Nihat
Ergün; KOSGEB Bakan Mustafa Kaplan, Bakan Yardmclar Bayram Mecit, Hüseyin Tüysüz ve
Metin atr ile OSTM OSB Yönetim
Kurulu Bakan Orhan Aydn’n da hazr
bulunduu ve CNN Türk’ de canl olarak
yaynlanan programda, Didem Tümer’in
KOSGEB’in Giriimcilik Eitimleri

hakknda sorduu sorular cevaplad.
KOSGEB’in yeni destek sisteminde,
giriimciliin ayr bir destek program
olarak yer aldn belirten Bakan Ergün;
“Ülkemizdeki giriimcilik kültürünün
gelitirilmesi, yaygnlatrlmas ve baarl iletmelerin kurulmas için KOSGEB, Uygulamal Giriimcilik Eitimi,
Yeni Giriimci Destei, GEM Deste-

i ve  Plan Ödülünü kapsayan 4 adet
destekle Giriimcilik Destek Programn
uygulamaya almtr” dedi.
Giriimciliin gelitirilmesinde en
önemli araçlardan birinin giriimcilik
eitimleri olduunu söyleyen Bakan
Ergün, bu eitimlerin tüm Türkiye’yi
kapsayacak ekilde ve düzenli olarak
yapldn ve 2010 yl itibariyle il baznda KUR, üniversiteler, belediyeler,
meslek kurulular, odalar ve birlikler ile
kalknma ajanslar ile birlikte düzenlenen
322 program ile 11.759 genç giriimci,
kadn giriimci ve üniversite örencilerinin eitimlere katlmnn salandn
belirtti.

Uygulamal Giriimcilik Eitimleri dört
ana modülden oluurken, snf içi ders
ve atölye çalmalarn kapsamaktadr.
Bu eitimler, giriimcilik özelliklerinin
snanmas, i kri gelitirme ve yaratclk egzersizleri, i plan kavram ve öeleri, i plan öelerinin pekitirilmesine
yönelik atölye çalmalar ve i plannn
yazlmas ve sunumunda dikkat edilecek
hususlar kapsamaktadr” dedi.

KOSGEB’in bilgi birikiminin geni
kitlelere aktarlabilecei bir düzenlemenin yapldn belirten Ergün; “imdi,
isizler bata olmak üzere kadnlar, gençler, özürlüler gibi tüm gruplara bu eitimler açlmtr. KOSGEB ve KOSGEB’le
ibirlii içerisindeki KUR, üniversiteler, belediyeler, sivil toplum kurulular,
meslek kurulular, odalar, birlikler ve
kalknma ajanslar vb. kurum kurulular
tarafndan bu eitimler gerçekletirilebilecektir” dedi.

Eitimlere katlan giriimcilere hitap
eden Bakan Ergün, konumasnda; “Bugün burada tüm artlar deerlendirerek,
risk alp, yatrm yaplabilmesinin koullarnn uygulamal olarak gösterildii
Uygulamal Giriimcilik Eitim Programnn mutlu sonunu yayoruz. Aramza
yeni giriimciler katlyor. Eitim alarak,
i kurma çabalarnn balangcn yaayan siz deerli giriimcileri kutluyorum.
Giriimci olarak yapacanz yeni yatrmlarda elbette istihdam arttrmak üzere insanlar çaltracaksnz. Bu görevde
sizlerin yannda olacaz. Kendi iinizi
kurmak istemeniz halinde size hibe olarak 27 bin TL giriimci destei, 70 bin
TL’na kadar da kredi destei verecektir”
dedi.

KOSGEB’in Uygulamal Giriimcilik
Eitimlerinin dört ana modülden olutuunu belirten Nihat Ergün; “Uygulamal
Giriimcilik Eitimleri toplam 60 (altm) saatlik snf içi ders ve atölye çalmalarn kapsamaktadr ve ücretsizdir.

Yaplan konumann ardndan OSTM
Hizmet Merkezi’nde yaplan eitimi baaryla tamamlayan giriimcilere Sanayi
ve Ticaret Bakan Nihat Ergün ile KOSGEB Bakan tarafndan sertikalar verildi.

MMO, enerji kimlik belgesi uzman yetitirecek
Binalarda yüzde 50’ye varan
enerji tasarrufu salanabilir

Makina Mühendisleri
Odas(MMO) Yönetim
Kurulu Bakan Ali Ekber
Çakar Enerji Kimlik
Belgesi (EKB) Uzman
Yetitirme Eitimlerine
baladn açklad.

T

MMOB Makina Mühendisleri
Odas(MMO) Yönetim Kurulu
Bakan Ali Ekber Çakar, 2017
ylna kadar yaklak 9 milyon mevcut
binaya ve her yl ina edilen ortalama
100 bin binaya “Enerji Kimlik Belgesi”
düzenlenmesinin zorunlu kldn
hatrlatarak, MMO’nn Enerji Kimlik
Belgesi (EKB) Uzman Yetitirme
Eitimlerine baladn açklad. Böylece
Türkiye’de binlerce uzmann çok ksa
sürede yetitirileceini kaydeden Çakar,
verimlilik önlemleri ile sanayide yüzde
20, ulamda yüzde 25, binalarda ise yüzde
30 ile 50’lere varan enerji tasarrufunun
salanabileceine
dikkat
çekti.
TMMOB Makina Mühendisleri Odas
Yönetim Kurulu Bakan Çakar, yapt
açklamada, Bayndrlk ve skan

Bakanl’nn 2008 ylnda yaymlad
yönetmelik uyarnca tüm yeni ve
eski binalara Enerji Kimlik Belgesi
düzenlenmesinin zorunlu kldn
anmsatarak, bu belgenin, 2017 ylna
kadar yaklak 9 milyon mevcut binaya
ve her yl ina edilen ortalama 100
bin binaya düzenleneceine dikkat
çekti. Çakar, bu kadar büyük hacimli
bir iin laykyla yerine getirilebilmesi
için Türkiye’de binlerce uzmann
çok ksa sürede yetitirilmesi ve
belgelendirilmesine ihtiyaç duyulacan
vurgulayarak, bu kapsamda MMO’nun
“Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarna
ve Eitici Kurululara Verilecek

Eitimlere Dair Tebli”in 10 Haziran
2010
tarihinde
yaymlanmasnn
ardndan eitici kurum olarak faaliyet
göstermek üzere Bayndrlk ve skan
Bakanl’nca
yetkilendirildiini
açklad. Çakar, “Böylelikle MMO,
Enerji Kimlik Belgesi düzenleyecek
olan Serbest Müavirlik ve Mühendislik
hizmet bürolar ve irketler için bu
konuda eitimler düzenleyebilecek.
Bu kapsamda, 20 Aralk 2010
tarihi itibaryla Odamza bal tüm
ubelerimizde
Binalarda
Enerji
Performans Yönetmelii kapsamnda
Enerji Kimlik Belgesi Uzman Yetitirme
Eitimleri balamtr” dedi.

Çakar, özel olarak enerji verimlilii
alannda Türkiye’nin enerji politikasnn
temel hedeerinden birisinin, enerji
verimliliinin arttrlmas ve enerji
younluunda düzenli bir düme
eiliminin yakalanmas olmas gerektiini
vurgulad. Çakar, “Bu kapsamda, içinde
bulunduumuz Enerji Verimlilii Haftas
dolaysyla sanayide yüzde 35 civarnda,
ulamda yüzde 20, binalarda yüzde 30–35
arasnda bulunan nihai enerji tüketiminin,
verimlilik önlemleri ile sanayide yüzde 20,
ulamda yüzde 25, binalarda ise yüzde 30
ile 50’lere varan tasarruf potansiyelinin
geri kazanlmasnn olanakl olduunu
belirtmek isteriz” dedi.
Çakar, MMO’nn 2010 ylnda
Türkiye’de yeni bir uygulama olan “Bina
Enerji Yöneticisi” yetitirme kurslar
düzenlemesinin yan sra iki ayr eitim
ve uygulama merkezi laboratuar kurarak
Türkiye’deki laboratuar saysn üçe
yükselttiinin bilgisini verdi.
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Gšren Kalpler Merkezi kucak açõyor
Ankara Ostim’de açlan Gören Kalpler Özel Eitim Merkezi, görme engellileri hayata katmay hedeiyor.

B

ir süre önce Ankara’da
Ostim’de faaliyet gösteren
özel eitim ve rehabilitasyon
merkezi, Ankara bata olmak üzere
ülkemizde yaayan görme engelli
çocuk, genç, yetikin tüm bireylere
ulamay ve onlar bir an önce eitime, sanata, spora ve istihdama yöneltmeyi hedefliyor.
Gören Kalpler Özel Merkezinin,
Gören Kalpler Eitim Derneinin bir
kuruluu olduunu belirten Gören
Kalpler Dernei Bakan Erol Sayydan, “Ülkemizdeki görme engelli
bireylere hizmet veren derneimiz,
engelli bireylerin eitim, sanat, spor
yoluyla kendi ayaklar üzerinde durabilen, mutlu bireyler olarak topluma kazandrlmasn hedeflemektedir. Her engel gurubunun eitiminde
ayr bir uzmanlk gerektirdiini bilen
derneimiz, kurmu olduu bu merkezle sadece görme engelli bireylere
hizmet vermektedir” dedi.
Merkezde, Milli Eitim Bakanl
Talim Terbiye Kurulunun ‘’Görme
Engelliler Eitim Program’’ dorultusunda her yatan çocuk, genç, yetikin görme engelli bireylere destek
eitim veriliyor. Merkezde bireysel

alanda bamsz hareket, özbakm,
günlük yaam, akademik kapsamda
Türkçe, matematik ve ngilizce dersleri verilirken, resim, seramik ve bilgisayar grup eitimleri veriliyor.
Bakan Sayydan Dernek faaliyetleri kapsamnda spor, müzik ve eitim kadrosuna ilikin olarak da u
bilgileri verdi:
“Gören Kalpler Ailesinin spor kulübünün desteiyle çeitli zaman ve
mekânlarda bireylere uzman antrenörler eliinde tandem (ikili bisiklet), gollbal, (zilli paralimpik spor )
futsal (B1,B2-B3), atletizm, yüzme,
satranç, halter, judo branlarnda
sporcular yetitirilmekte, Türkiye
ampiyonalarna katlnmakta, liglerde yer alnmakta ve hatta milli takma sporcular kazandrlmaktadr.
Gören Kalpler Ailesinin Müzik Kulübünün desteiyle solistler, enstrüman çalan bireyler yetitirilmekte,
korolar, müzik guruplar kurulmaktadr. Merkezimizde her türlü enstrüman eitimi verilmektedir. Bilindii gibi Ülkemizde be ya öncesi
görme engelli çocuklarmz için eitim veren resmi veya özel okul bulunmamaktadr. Oysa görme engelli
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Her sabah kendimizi
uyarmalyz: nsan biraz da
bakalar için yaad zaman
insandr. Rütü Bozkurt
Bakalar yararna iyi bir
ey yapmak görev deil,
zevktir. Çünkü sizin salk ve
mutluluunuzu arttrr. Zoroaster
Kazandmzn bir ksmn daha
iyi bir dünya için harcamak
düzgün sanayicilik anlaynn
gereidir.
Sanayicinin gayesi bir insan
olarak “zengin kii” deil
“erdemli kii” olmaldr.
Rzk aray giriimcinin,
iadamnn Allah’n lütfundan
nasibimizi aramasdr.
 adaml, giriimcilik maddi ve
kültürel zenginlik üreterek insan
yaaman kolaylatrmaktr.
imdi, kendimize ayna tutup,
zenginlik üretiminin neresinde
durduumuzu sormann tam
zamandr.
Gerçek i adam tüm kararlarn
ve tutumunu akln iknas, kalbin

Veli SARITOPRAK
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velisaritoprak@gmail.com

O

STM Gazetesine yazdmz
yazlar ve yaptmz
yorumlar okuyan, takip eden
sanayici bir dostumuz olan
stanbul’da ADELL firmasnn
ortaklarndan Sayn R. Ali Topçu,
çok güzel sözler derlemi. Topçu‘nun
izniyle bu güzel sözleri sizlerle
paylamak istedim. Kendisine
teekkür ediyorum.

çocuklarmzn özellikle okul öncesi
duygusal, zihinsel ve sosyal geliimlerinin desteklenmesi onlarn ileriki
yaamlarndaki baarlar için çok
önemlidir. Bu nedenle merkezimizde
uzman bir ekimiz; görme engelliler
öretmeni, okul öncesi çocuk geliimi, spor, müzik ve psikolog her an
hazr bulunmaktadr.”

 adaml, giriimcilik,
sanayicilik üzerine özlü
sözler

tatmini ve vicdann kabulü
esasna göre düzenler.
 adamnn, sanayicinin makro
seviyede asl meslei “insanla
hizmettir” ana bal altnda
toplayabiliriz.
Giriimcilii, sanayicilii
merhametten tecrit etmek,
efkatten koparmak, saygdan
ayrmak insan gerçeinden
uzaklamaktr. nsanz sanayi
parltl ama neticesiz maceradr,
baka bir ey deil.
Sadece para kazanmaya yönelik
sanayiciliin hiçbir anlam
yoktur. Is adam para kazanmak
kadar kalp kazanmaya da
önem vermelidir. nsanlarn,
müterilerin paralarnn
yannda dualarn da almay
hedeflemelidir.
Erdemli olmay, dürüst olmay
fazilet deil, zaruret olarak
görüyoruz.
Mümin sktrlm eker gibidir,
deryay tatlandracak güce
sahiptir. Necip Fazl Ksakürek
Servetin batrd insan says,
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9
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letiim
Alnteri Bulvar Gül Toplu  Merkezleri
1/32, Macunköy-Ankara,
E-pasta: info@gorenkalplerozelegitim.org,

Tel: 312 385 83 05

9

Vicdan hürriyetine saygldr,
bakalarnn hakkn yemez.

9

Müterilerinin menfaatini kendi
menfaati gibi korur.

9

Sözü namustur, sözlü ve yazl
taahhütlerine sadktr.

9

Sadece paraya odaklanmsak
ne sevdiklerimiz, ne
müterilerimiz ve ne de ülkemiz
için hiçbir deer yaratamayz.
Çünkü deer yaratmak sabr
ister, oysa ki parann sabr
yoktur.

kurtardndan çok fazladr.
Bacon
Para ile yaplacak en güzel i,
onu paylamaktr.
Para insan varlkl yapmaz,
insann gönlü de varlkl olmal. 9
Alman Atasözü
Hem para kazanp hem de
9
hayatn yaamak, 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
9
bizzat kendi elinde sk skya
tutmaldr. Sakp Sabanc
Dürüst ve güvenilir i adam,
ahirette nebiler, sddklar
ve ehitlerle beraberdir. Hz.
Muhammed (SAV)
Ticaret erbab, takva iyilik
sarihileriyle dorulanlar hariç
9
günahkâr olarak diriltileceklerdir.
Hz. Muhammed (SAV)
Bir adam sadece para kazanmak
fikri ile ie baladysa büyük
ihtimalle yapamayacaktr.

Ülke sanayisine hizmet etmek
kutsal bir görevdir.
 adam; hayatn anlamn
“maddi ve kültürel zenginlik
üreterek insanlarn yaamn
kolaylatrmak” ilkesini
oturtmutur.
Sanayici, i adam seven ve
sevilen kiidir. Mümin arzasz
i yapmann yannda, yapt
ilerinde denge unsuru olur,
bartrmay, uzlatrmay, bir
arada yaamay hareketlerinin
önüne hedef olarak koyar.
Sanayicilii sanatkârlk olarak
görüyoruz. Tüm faaliyetler
sanatkâr hassasiyetinde,
sanatkâr idealinde ve sanatkâr
ustalnda yaplmaldr.
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Yemen’e OSB protokolü
çok i ve an salanacan’’ ifade etti.
2 ülke arasndaki dostluk ve beraberliin i alannda da güçlü bir biçimde
süreceine ilikin inancn dile getiren
Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
Taner Yldz’n da ksa süre içerisinde
Yemen’e ziyarette bulunacan, enerji
sektörünün temsilcilerinin de bu ziyarette Yldz’a elik edeceklerini bildirdi.
OSTM Modeli Yemen’de

Y

emen’e resmi ziyarette bulunan
Cumhurbakan Abdullah Gül,
Türkiye-Yemen  Forumu’nda
yapt konumada, OSTM’in imkanlarn Yemenli i adamlarna anlatt. Gül,
ayn ekilde bir organize sanayi bölgesinin de Yemen’de oluturulacan söyledi. Açlacak organize sanayi bölgesinin
Yemen için önemini de vurgulayan Gül,
‘’Küçük ve orta olarak balayacak, sonra da inallah büyük olacaksnz’’ dedi.
Savunma sanayiine de ayr bir önem verdiklerini, dün bu alanda Yemen ile Türki-

ye arasnda bir anlamann da imzalandn ifade eden Gül, ziyaretine elik eden
Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül’ün
de görümelerde bulunduunu söyledi.
Türk i adamlarna da ‘’Burada i yapacaz ama buras uzak diye mazeretler yok’’ diye seslenen Cumhurbakan
Gül, kendisinin 2005 ylndaki ziyaretinde 2 ülke arasnda uçu olmadn,
bugün ise hem THY’nin hem de Yemen
Havayollar’nn uçularnn olduunu
belirtti. stihdamn da önemine dikkati
çeken Gül, istihdamn artmasyla ‘’daha

Cumhurbakan Abdullah Gül’ün Yemen Gezisi program çerçevesinde Ostim
Modeli de gündemde idi. D Ekonomik
likiler Kurulu (DEK) toplantsna katlan OSTM Yönetim Kurulu Bakan
Orhan Aydn ve Ostim Yatrm A Proje
Koordinatörü Abdullah Çörtü, bu ülkede kurulmas planlanan organize sanayi
bölgesi inas için düzenlenen protokole
imza attlar.
Ostim’den esinlenerek kurulacak
sanayi yerlekesinin altyap ve üst kurumlarnn olumasnda proje destei
verilecek. Bu kapsamda Yemen Sanayi Bakanl yetkilileri ile yatrmclar
Ostim’e gelerek ortak çalmaya yönelik
yerinde inceleme yapacaklar.
Yatrm A. Projeler Koordinatö-

Kalknma Ajans
EXPO 2020’yi takip edecek

A

nkara Kalknma Ajans 2010
yl son Yönetim Kurulu Toplants Ankara Valisi Alaaddin
Yüksel bakanlnda 29 Aralk tarihinde yapld.
Yaplan toplantya Ankara Kalknma
Ajans Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Büyükehir Belediye Bakan Melih Gökçek, l Genel Meclisi Bakan
Ahmet Arslanolu, Ankara Ticaret
Odas Bakan Sinan Aygün, Ankara
Sanayi Odas Bakan Nurettin Özdebir, OSTM Organize Sanayi Bölgesi Bakan Orhan Aydn, Ankarallar
Vakf Bakan Ayhan Sümer, Bilkent
Cyberpark’tan Yasemin Eda Erdal ve
Ankara Kalknma Ajans Genel Sekreteri Doç. Dr. Asm Balc katldlar.

2010 ylnn son Yönetim Kurulu
toplantsnda 2010 yl deerlendirilirken, 2011 ylnn çalma ve i
program ele alnd. Ankara Kalknma Ajans’nn gerçekletirmi olduu ve 130 bavuru alan Dorudan
Faaliyet Destek Programna ilikin
deerlendirmelerin de yapld toplantda Bölge Plan çalmalar da
masaya yatrld. Öte yandan, Ankara
Valisi ve Ankara Kalknma Ajans
Yönetim Kurulu Bakan Alaaddin
Yüksel, 2011’de öncelikli konunun
EXPO 2020 ve Biliim Vadisi çalmalar olduunu kaydetti. Yüksel,
bundan sonraki süreçte Ankara’nn
EXPO 2020 adayl konusunun daha
yakndan takip edileceini vurgulad.

rü A.Çörtü, Yemen’deki temaslarda
Ostim’in marka deerine ilikin ulat
yeri gördüklerini belirterek, dünyann
birçok yerinde olduu gibi Yemen’de
de Ostim Modeli’ne benzer sanayi bölgelerine ihtiyaç olduunu belirtti. DEK
kapsamnda görümeler yapldn ve
baz imzalarn atldn anlatan Çörtü,
“Ostim olarak biz de bir protokole imza
attk. Yemen’in önde gelen bir kentinde
40 milyon metrekarelik bir alan sanayi
bölgesi olarak ilan etmiler. lk etapta 4
milyon metrekarelik bir alan sanayiye
açmaya karar vermiler. Bölgenin önde
gelen sanayicileri tarafndan kurulan
irket çalmaya önderlik ediyor. Ostim
iin daha çok know-how, danmanlk
ve bölgenin iletilmesine yönelik bilgi
aktarmna yönelik çözüm orta olacak.
Sözleme Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanl tarafndan hazrland. Organize
Sanayi Bölgesi (OSB) deyince büyük
binalar ve bu büyük binalara gelen müteebbisler anlalyor. Yemen’de de böyle bir alg vard, biz onlara çalmamzn
bölgesel kalknma modeli olduunu, nitelik tarafn anlatyoruz. Sanayilemeyi
salayabilecek bir model önerdiimizi
vurguluyoruz.”

“Enerji Üniversiteleri
kurulsun” önerisi

V

an Yüzüncü Yl Üniversitesi
(YYÜ) Öretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Muzaffer Ate, Türkiye’nin
enerji kaynaklar bakmnda yüzde 75 orannda da baml olduunu, bu oranda bir
bamlln ayn zamanda siyasi bamll da kaçnlmaz hale getireceini belirterek, “Bu bamllktan kurtulmak için
enerji üretiminde ulusal ve yenilenebilir
kaynaklara önceliin verilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin younlatrlmas ve üniversitelerden etkin bir ekilde yararlanlmas
gerekmektedir” dedi.Bilgi çanda üniversitelere toplumun sorunlarna çözümler
üretmek ve i imkanlar salamak gibi çok
önemli görevler dütüünü söyleyen Yrd.
Doç. Dr. Muzaffer Ate, son zamanlarda
dünyada üniversite ve sanayi ibirliklerinin önem kazandn ifade etti.
‘Enerji Üniversitesi’ Kurulmal
Üniversitelerle ibirlii konusunda
dünyada ve Türkiye’de ciddi gelimeler
gözlendiini, özellikle teknoparklar konusunda olumlu gelimeler yaandn
kaydeden Ate, “Van’n enerji ihtiyac
Türkiye ortalamasnn üzerindedir ve dolaysyla enerji sknts had safhadadr.
Sorunu deil çözmek, tartacak uzman
bir kadro dahi mevcut deildir. Bu vesileyle Van’n ve Türkiye’nin enerji sorununun çözümüne bilimsel bir yaklam getirmek istiyoruz. Bata üniversitemiz olmak
üzere Türkiye’nin birçok üniversitesinde
‘Enerji Fakülteleri’ kurulursa hem Van’n
ve hem de Türkiye’nin enerji sorununa
müthi bir çözüm getirecektir. Ayrca,
bunlara ek olarak en önemlisi de Türkiye

ekonomisine yüksek oranda katma deer
salayacak birkaç tane ‘Enerji Üniversitesi’ kurulmal. Bu ekilde ülkemizin enerji sorunu çözülürse, farkl alanlarda yüz
binlerce kiiye i imkan salanm olur.
Böylece, d ticaret açmz da azalacak,
bilindii gibi d ticaret açmzn büyük
bir ksm enerji ithalatndan kaynaklanmaktadr. Bu vesileyle ülkemiz ekonomik
ve siyasi bamllktan da büyük ölçüde
kurtulmu olacak, Türkiye rahatlkla küresel güç olma yolunda büyük bir ivme
kazanacaktr” dedi.
Yrd. Doç. Dr. Ate, “Küresel snma sonucu getirilen ve daha dorusu dayatlan
özgün artlar pranga görevini yapmaktadr. Artk enerji bamszl ve iklim
deiiklii insanoluna büyük bir düünce
gibi geliyor. Enerji, bir sistemin i yapabilme yeteneidir, demek ki i yapabilmemiz için enerjiye ihtiyacmz olacak.
Doada çokça enerji kayna mevcuttur.
Bu kaynaklar ise; kömür, petrol, doalgaz,
güne, rüzgar, dalga, biyokütle, jeotermal,
hidrolik, hidrojen enerji kaynaklardr. Bu
kaynaklardan verimli bir ekilde faydalanmak için bata eitim olmak üzere bilime,
teknolojiye ve inovasyona yatrm yaplmal. Çok yakn bir zamanda, Türkiye’de
çevre, enerji verimlilii ve yenilenebilir
enerji yatrmlar yüz binlerce i frsat
salayacaktr. Bu alan dünyada milyonlarca kiiye istihdam salam ve bu alanda
çalanlarn ücretleri de gayet yüksektir.
Dolaysyla, günümüzde yaplabilecek en
önemli yatrm ise yenilenebilir enerji kaynaklarna yaplacak olan yatrmdr.”
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OSB üyelerine fuar destei
OSTM’in, 2011 ylnda 13 ayr yurtiçi, 2 adet yurt d fuar katlm yapaca bildirildi.

O

stim 2011 yl fuar takvimini açklad. Buna göre Ostim
Kobi’lerini desteklemek amacyla 2’si yurt dnda olmak üzere toplam 15 fuara katlacak. Ayrca üyelerinin
hracat Gelitirme Merkezi (GEME)
seminerlerine katlm ile GEME ve
D Ticaret Müstearl tarafndan desteklenecek fuar ve i organizasyonlarna
katlm yönünde çalma yapacak.
Ostim’in üretim yeteneklerinin tantlmas ve “OSTM” markasnn oluma-

TEPAVÕ
dan ÒBeyin
HavuzuÓšnerisi

OSTM’in fuar takvimi
NO

BALAMA

BT

FUARIN ADI

EHR

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

13 Mart 11

3T ‘ 2011 9.Uluslararas Metal leme,
Kalp, Otomasyon Teknolojileri Fuar

stanbul

3

10 Mart 11

zmir

4

31 Mart 11

3 Nisan 11

EKSPOMED 2011
18.Uluslararas stanbul Tbbi Analiz,
Tehis, Tedavi, Koruma ve Rehabilitasyon
Ürün, Cihaz, Teknik ve Ekipmanlar Fuar

5

7 Nisan 11

10 Nisan 11

Automechanika stanbul Uluslararas
Otomotiv Üretim, Datm ve Tamir Fuar

stanbul

6

20 Nisan 11

24 Nisan 11

KOMATEK 2011 12.Uluslararas  ve
naat, Makine, Teknoloji ve Aletleri htisas
Fuar

Ankara

7

10 Mays 11

13 Mays 11

IDEF 2011
10.Uluslararas Savunma Sanayii Fuar

stanbul

8

2 Haziran 11

5 Haziran 11

Expo Gateway to Middle East 6.Uluslararas Komu Ülkeler Genel
Ticaret ve Sanayi Ürünleri Fuar

Gaziantep

9

13 Ekim 11

16 Ekim 11

Ortadou 2.Belediye htiyaçlar Fuar 2011

Diyarbakr

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 Kasm 11

27 Kasm 11

TIME 2011 6.Uluslararas Üretim
Teknolojileri Fuar

stanbul

snda fuar katlmlarnn önemli bir yer
tuttuunu belirten bölge yönetimi; bu
etkinliklerin 2011 ylnda da sürdürüleceini bildirdi.
Bu kapsamda yllk fuarlarn incelenip, katlm salanacak fuarlarn belirlendii, bunun için tercihlerin kümelenme projelerine katk salayacak
özellikler tamas ve daha önce katlm
yaplmayan bölgelerde de düzenlenmesi
yönünde olaca kaydedildi.



stanbul Ticaret Odas(TO) Yönetim Kurulu Bakan Murat
Yalçnta, 2011 ylnda ekonomide tek krlganlk noktasnn
cari açk olacann görüldüünü
söyledi.
stanbul Ticaret Odas (TO)
Yönetim Kurulu Bakan Murat
Yalçnta, 2011 ylnda ekonomide
tek krlganlk noktasnn cari açk
olacann görüldüünü söyledi.
TO merkez binasnda ekonomi
basn ile bir araya gelen Yalçnta,
2011 ylnda ekonomiye ilikin
beklentilerini ve TO’nun projelerini açklad.
2010’da dünya ekonomisinin
yaklak yüzde 4 büyüdüünü,
2011’de bunu yüzde 3.5 olacak gibi
görüldüünü belirten Yalçnta,
Türkiye ekonomisinin 2010 yln
yüzde 7 ile yüzde 8’lik büyüme
ile kapanacan, 2011 ylnn ise
baz etkisinin etkisi ile yüzde 4.5 ile
yüzde 5.5 büyüme olacan düündüklerini söyledi. Bu büyümenin
ise iç talepten gelecei öngörüsünde bulunan Yalçnta, “Çünkü
geleneksel d pazarlarmz olan
AB ve ABD’de büyümenin son
derece düük olduunu görüyoruz”
diye konutu. 2011’de ekonominin
tek krlganlk noktasnn cari açk
olduunu vurgulayan Yalçnta, cari açn artamaya devam
edeceini, bu durumun Orta Vadeli
Program’da da görüldüüne dikkat

çekerek, “Herhalde 2010 yln yaklak 145 milyar dolarlk cari açkla
kapatacaz. Bu da GSMH’nn
yüzde 5.5 -6’sna denk geliyor.
2011’de bu daha da artacak. Ekonomimizin olabilecek tek krlganlk noktas bu gibi görülüyor. Cari
açk için kalc çözümler üretmek
lazm” dedi.

“Ekonomiye katlan
beyin gücü ekonomik
gücü arttrr”
TEPAV’n notunda, uluslararas göç çalmalarnn beyin
göçünün ekonomik kalknma ile
ilikisini skça ilediine dikkat
çekildi. “Özellikle gelimekte
olan pek çok ülke için, yurtdnda
eitim görmü ‘transnasyonal’
igücü, aratrma ve gelitirme
için gerekli olan teknoloji transferinin önemli bir kaynadr.
Ayrca, bu igücü, geldikleri
yabanc ülke ile balantlar
üzerinden de kolektif çalmalara ve eitim sirkülasyonuna
olanak salamaktadrlar” ifadelerine yer verildi. Güney Kore,
Çin ve Hindistan’daki baarl
giriimlerin, beyin göçünü
tersine çevirme konusunda dier
ülkeler için örnek oluturduu
vurgulanan Not’ta, bu ülkelerin özellikle bilim ve teknoloji
alannda yurtdnda eitim
alm vatandalarn istihdam etmekteki baarlarnn oldukça

cesaret verici olduu
kaydedildi. Not’ta,
“Bahsi geçen bu ülkelerde geri dönüün
balamas, her ne
kadar bu ülkelerdeki
ekonomik gücün artmas ile gerçekleiyor
olsa da, ekonomik
gücün artmasnn bir
nedeninin de ekonomiye katlan beyin
gücü olduu söylenebilir” denildi.
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Test cihaz
tasarlayp üretmek

Makina Mühendisi



malzemelerin çekme testi için
lk yurtd seyahatimi henüz genç
kullanlacaksa, yukarda belirtilen
bir mühendisken yapmtm.
Çaltm HEMA Dili Fabrikas’na presi için geçerli parametrelerin tümü
alnacak gelimi bir yüzey pürüzlülüü göz önüne alnacaktr. Ancak bir test
cihaz için bu parametreler tek bana
test cihaznn kullanc eitimi için
yeterli olmayacak ve iin içine baka
bir mühendis arkadamla¹ birlikte
kavramlar dahil olacaktr.
ngiltere’deki imalatç firmaya
Bir test ya da ölçüm ekipman için
gönderilmitik.
mutlaka göz önünde bulundurulmas
Cihazn kullanm ve bakm
gereken dier parametreler balca
için verilen eitim bir hafta kadar
sürmütü. O bir haftalk süre içerisinde nelerdir?:
bir yandan eitimi alrken bir yandan
\ Çözünürlük (discrimination):
da ilk kez ülke dnda olmann
Ortaya çkan test cihaznn
verdii heyecan ve merakla etrafm
belirleyebildii en küçük deer
gözlüyordum. Çevremdeki birçok ey
(buna skala deeri de denebilir)
benim için yeni idi ve ksa zamanda
ne olmaldr?
çok ey örenmem gerekiyordu.
O ksa seyahat sürecinde bilmediim \ Kararllk (stability veya drift):
çok ey örendiimi, hatta
Cihaz ile ayn standart numune,
örendiklerimden birçounu da çoktan
görece uzun zaman aralklarnda
unuttuumu söyleyebilirim. Ancak
tekrar ölçüldüünde ne kadar
aklmda kalan ve hiç unutmadm bir
yakn deerler elde edilmelidir?
ey var:
\ Doruluk (bias): Cihaz bir üst
Eitim aldmz laboratuar benzeri
laboratuar tarafndan deeri
salonda genç bir teknisyen (ya
belirlenmi bir standard ne
da mühendis) bir cihazn banda
kadar doru ölçebilmektedir?
oturup, bütün gün onu izliyor ve
sürekli bir takm notlar alyordu.
\ Tekrarlanabilirlik (repeatibility):
Hatrladm kadaryla bu bir
Ayn kullanc, ayn standart
yuvarlaklk ölçüm cihaz idi ve rulman,
numuneyi tekrar tekrar
burç vb. yuvarlaklk (ovallik) ya da
ölçtüünde ne kadar
emerkezliliin önemli olduu makine
birbirine yakn deerler elde
parçalarnn kontrolünde kullanlmak
edebilmektedir?
üzere tasarlanp üretilmiti. Benim o
\
Tutarllk (reliability veya
firmada kaldm be gün boyunca
hysterisis): Cihazn çalma
o genç teknik eleman neredeyse gün
aral içerisindeki farkl
boyu yerinden hiç kalkmadan sürekli
numunelerin testleri yaplrken
cihazn banda oturmu ve cihazdan
sonuçlar birbiriyle ne kadar
veri almt. Muhtemelen bu çalmaya
tutarldr? Yani 50 N yük
ben oraya varmadan balamt ve
gerektiren bir numune ile 500 N
ben döndükten sonra da devam etmi
yük gerektiren bir numunenin
olmal.
testlerinde cihazn yapt hata
Bir test cihaznn düünülmesi,
ne kadar tutarldr?
tasarlanmas ve üretilmesi gerçekten
zorlu bir süreç olmal. Bunun içindir
\ Yeniden Üretilebilirlik
ki en basit bir ölçüm aleti bile her
(reproductibility): Cihaz
yerde yaplamyor. Birçok ara maln,
farkl operatörler tarafndan
makine ve otomobil parçasn, hatta
ayn numuneyi test etmek
uçak parçasn yapacak alt yaps
için kullanldnda ne kadar
olan ülkelerde (bu arada bizim
birbirine yakn deerler elde
ülkemizde de) test cihazlar tasarlanp
edilebilmektedir?
üretilemiyor. Dardan bakldnda
Bir cihaz yukarda belirtilen
kolayca yaplabilecekmi gibi basit
parametrelere ilikin açk verilere sahip
görünen birçok cihazn aynsn
olduu sürece gerçek bir test cihaz
yapmaya çalanlar bu konuda her
olabilir. Bu parametrelerin belirlenmesi
türlü maddi olanaa sahip olsalar bile ise her zaman birden fazla disiplini
baarl olamayabiliyorlar. Çünkü bir içeren, uzun gözlemler ve sabr
test cihaznn ortaya çkarlma süreci, gerektiren çalmalar gerektirir.
ilk fikrin belirmesinden, tasarm ve
Basit olduunu düünüp, iin içine
üretimin tamamlanmasna kadar her girdiimizde hiç de öyle olmadnn
aamada yaratclk, disiplin, sabr ve farkna vardmz bir test cihaznn
kukusuz uzmanlk gerektirmektedir.
tasarm ve üretimi sürecinde bu
Herhangi bir makineyi, örnein
gerçeklerin farkna vardm ve yllar
bir hidrolik presi tasarlarken belirli
önce yaptm seyahatin püf noktasn
parametreler esas alnr. Presin tipi (C yeniden anmsadm.
tipi, kolonlu vb.), kapasitesi (tonaj),
çalma aral (kalp yükseklii vb.),
***
motor gücü, kontrol ve emniyet
Burada bahsedilen seyahate birlikte
sistemleri, kullanma ve bakm kolayl, gitmi olduumuz arkadam makine
müterinin özel talepleri gibi temel
mühendisi Yücel Ylmaz yakaland
parametreler göz önüne alnarak bir
hastalk nedeniyle 2010 ylnn son ay
tasarm ve bu tasarma uygun üretim içerisinde vefat etti. Bu yaz vesilesiyle
yaplarak pres ortaya çkarlr.
kendisine bir kez daha rahmet
Ancak benzer bir pres laboratuarlarda diliyorum.
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Komu ran’dan
ticaret heyeti
Tahran Ticaret, Sanayi ve Madenler Odas
Bakan Yahya Ali shak ve 11 kiilik ticaret
heyeti Ostim’i ziyaret etti.

A

nkara Sanayi Odas tarafndan bir süre önce ran’a
yaplan geziye iade nitelii tayan ziyarete ranl özel sektör
temsilcileri ile meslek örgütü yöneticileri katld.
ran’dan gelen ticari heyet Ostim
OSB’de yönetim ve bölgedeki çalmalara ilikin bilgi aldktan sonra
bölgedeki sanayi kurulularn ziyaret

etti. Heyetin bölge yöneticileri ile yapt ortak toplantda Ostim Modeli’nin
benzeri bir OSB’nin kurulmas yönünde kir alveriinde de bulunuldu. Heyet mensuplar daha sonra ilgilendikleri sektörlere yönelik i yapan Ostimli
iadamlar ile bir araya geldi. ran heyeti Sincan OSB’yi de ziyaret ederek
incelemelerde bulundular.

OSB’den üyelerine
‘çat’ uyars
OSB Müdürlüü üye iyerleri sahiplerine
atölyelerin çat malzemelerinin eskimesi
dolays ile kazalara sebebiyet verebilecei
uyarsnda bulundu.

U

zun yllardr kullanlan iyerleri çatlarnn örtüsünde
kullanlan atermit malzemelerin çevresel faktörlerden ve iklim
hareketlerinden etkilendii ve tayc özelliini kaybetmi olabilecei
hatrlatlarak, “Söz konusu çatlarda
herhangi bir ilem yaplmas durumunda tayc özellii olmayan örtülerin çökmesine bal kazalar oluabilir” dendi.

Son dönemlerde bu ve buna benzer
kazalar yaandnn hatrlatld uyarda, benzer kazalarn meydana gelmemesi için iyeri güvenlii ve içi sal açsndan dikkat edilmesi istendi.
yerlerinde maddi ve manevi zararlarn önlenmesi ve telasi mümkün
olmayan kazalara yol açlmamas için
binalarn çatlarnda yürünmemesi ve
bu ksma su deposu, baca, vb. montajlarn yaplmamas hatrlatld.
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Genel fuar takvimi
BALAMA

BT

FUARIN ADI

19 Ocak 11

Anfa Hotel Equipment - 22.Uluslararas
22 Ocak 11 Konaklama, Arlama, kram Sektörü Ekipmanlar
ve Dekorasyonu Fuar

26 Ocak 11

28 Ocak 11

1 ubat 11

YER

EHR

Antalya Fuar Merkezi

Antalya

SMM stanbul 2011 Gemi na, Makine ve Deniz
Teknolojileri

Lüt Krdar Uluslararas
Kongre ve Sergi Saray

stanbul

5 ubat 11

IMOB 2011 7.stanbul Mobilya Fuar

stanbul Fuar Merkezi
Yeilköy

stanbul

1 ubat 11

6 ubat 11

Kitchen World 2011 -Mutfak Banyo, ve Ankastre
Cihaz Fuar

stanbul Fuar Merkezi
Yeilköy

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
stanbul

Bu yl
480 fuar
düzenlenecek

T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birlii (TOBB)’un yaynlad
Türkiye Fuar Rehberine göre
bu yl 48 konu bal altnda 120
tanesi uluslararas olmak üzere toplam
480 tane fuar düzenlenecek. Düzenlenecek fuarlarn 221’i stanbul’da,
26’s Bursa’da, 25’i zmir’de, 24’ü
ise Ankara’da yaplacak. En çok
fuar ise inaat malzemeleri, banyo,
mutfak seramik nalburiye, hrdavat,
tesisat, stma, soutma, havalandrma,
doalgaz ve sistemleri konularnda
yaplacak. Söz konusu konularda 13’ü
uluslararas olmak üzere toplam 55
fuar düzenlenecek.

221 fuar stanbul’da

10 ubat 11

13 ubat 11

5.Uluslararas Kap Fuar

stanbul Fuar Merkezi
Yeilköy

10 ubat 11

13 ubat 11

EMITT 2011 15.Dou 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
Yeilköy

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

Bursa Gda / Gda Tek 2011 Bursa 10.Gda ve
çecek Ürünleri, Gda leme, çecek Teknolojileri,
27 ubat 11
Unlu Mamuller ve Teknolojileri ve Maaza Market
Ekipmanlar Fuar

Bursa Uluslararas Fuar
Merkezi

Bursa

24 ubat 11

27 ubat 11 ISOHA

stanbul Fuar Merkezi
Yeilköy

24 ubat 11

27 ubat 11

2 Mart 11

Bu yl düzenlenecek 480 fuarn 221’i
stanbul’da yaplacak. stanbul’u
26 fuarla Bursa, 25 fuarla zmir, 24
fuarla Ankara takip edecek. Adana’da
14, Afyonkarahisar’da 1, Antalya’da
15, Balkesir’de 1, Çorum’da
8, Denizli’de 3, Diyarbakr’da
10, Gaziantep’te 13, Isparta’da
1, Kayseri’de 3, Krklareli’nde
1, Konya’da 15, Malatya’da 4,
Manisa’da 4, Mersin’de 5, Mula’da
11, Ordu’da 4, Tekirda’da 5,
Trabzon’da 2 fuar düzenlenecek.

En çok fuar mart’ta
stanbul

Gaptarm Tarm, Tarm Teknolojileri ve Hayvanclk
Fuar

OFM Ortadou Fuar
Merkezi

Gaziantep

5 Mart 11

Avrasya Demiryolu, Haf Rayl Sistemler, Altyap
ve Lojistik Fuar

ANFA Altnpark 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 Gda leme Teknolojileri
Uluslararas htisas Fuar

stanbul Fuar Merkezi
Yeilköy

stanbul

3 Mart 11

6 Mart 11

7.Uluslararas Boru ve Ek Parçalar Fuar

stanbul Fuar Merkezi
Yeilköy

stanbul

3 Mart 11

6 Mart 11

Mersin Agrodays - Mersin 6.Uluslararas Tarm
Fuar

Yeniehir Belediyesi
Fuar Alan

Mersin

9 Mart 11

13 Mart 11

Bursa 2.Salk Hizmetleri Fuar (Salk Turizmi
Özel Bölümü)

Bursa Uluslararas Fuar
Merkezi

Bursa

10 Mart 11

12 Mart 11

Coolexpo Soutma Teknii, Buzdolab, Gda
Soutma Uzmanlk Fuar

stanbul Fuar Merkezi
Yeilköy

stanbul

10 Mart 11

13 Mart 11 SODEX ANKARA

ANFA Altnpark Fuar
Merkezi

Ankara

17 Mart 11

20 Mart 11

GAS TURKEY 2011
CNG & LNG Fuar

Uluslararas 4.LPG &

stanbul Fuar Merkezi
Yeilköy

stanbul

17 Mart 11

20 Mart 11

Win Otomasyon ‘11
Fuar

18.Endüstriyel Otomasyon

Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi

stanbul

23 Mart 11

26 Mart 11

Exposhipping Europort stanbul 2011 11.Denizcilik
Fuar

stanbul Fuar Merkezi
Yeilköy

stanbul

24 Mart 11

27 Mart 11

Citytech 5.Uluslararas Belediye ve Çevre 2011
Fuar

ANFA Altnpark Fuar
Merkezi

Ankara

En çok fuara ev sahiplii yapan ay 83
fuarla Mart ay olurken, Ocak aynda
12, ubat’ta 36, Nisan’da 51, Mays’ta
38, Haziran’da 18, Temmuz’da 12,
Austos’ta 11, Eylül’de 39, Ekim’de
61, Kasm’da 27 ve Aralk aynda ise
26 fuar gerçekleecek.

