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OOST‹M’i ziyaret eden Kalk›n-
makta Olan 8 Ülke (D–8) Ör-
gütü Genel Sekreteri Dipo

Alam, “Gelecekteki 10 büyük ülke
içerisinde D-8 üyeleri bulunmakta-
d›r” dedi.

Ekonomik ve Sosyal Araflt›rma-
lar Merkezi (ESAM) yöneticileri ile
birlikte Ostim’i ziyaret eden D–8
Genel Sekreteri, OSB’deki EMGE,
M‹KRON ve SENKRON PLAST‹K

firmalar›n› ve TEKNOKENT’i gezdi.
Ostimli yöneticilerden ‘Ostim Mo-
deli’ne iliflkin bilgi edinen Alam,
sanayileflen ülkeler için uygulana-
bilir bulduklar› Ostim modeli ile
yak›ndan ilgilendiklerini, D-8 ve
di¤er kardefl ülkelere yönelik mo-
del önerisinin bir proje haline geti-
rilerek önümüzdeki aylarda yap›la-
cak D-8 toplant›s›nda tan›t›lmas›n›
önerdi. Alam, ESAM genel merke-

zinde, “Global Bir Entegrasyon Ha-
reketi Olarak D-8'' konulu konfe-
ransta yapt›¤› konuflmada, D-8'in
çok etkili bir grup oldu¤unu söyle-
di. Alam, uluslararas› dan›flmanl›k
flirketlerince yap›lan anketler çer-
çevesinde Türkiye'nin de aralar›n-
da bulundu¤u 8 ülkenin, 2020
y›l›nda dünyan›n önde gelen ül-
keleri aras›nda yer ald›¤›n›n vur-
guland›¤›n› ifade etti.

OOstim E¤itim Koordinasyon ile
TOSYÖV birlikte düzenledik-
leri seminerde ‘en-

düstriyel tasar›m’ konusu ifl-
lendi. “Özgün tasar›mlar›n
gücü ile üreticinin gücü bu-
lufluyor” bafll›kl› semineri
VOL‹TAN tasar›m› ile ödül
alan ve çok say›da özgün ta-
sar›m çal›flmas› bulunan
ODTÜ tasar›m bölümü ö¤re-
tim üyesi Dr. Hakan Gürsu
sundu. 

Signnobis tasar›m ofisi
kurucusu da olan Dr. Gürsu,
seminerde; ‘tasar›mdaki
farkl› çözümler ürünlerin
sat›fl flans›n› nas›l art›r›r, ni-
telikli ve farkl› ürün tasar›mlar›

üretime nas›l yans›r, rekabette bir
ad›m önde olmak ve marka olmak

ürün tasar›m› ile ne kadar ba¤lan-

t›l›d›r’ sorular›n› çeflitli sektörler
için haz›rlanm›fl tasar›m örnekleri

ile anlatt›. Ostim ODTÜ Tek-
nokent’teki seminere çok sa-
y›da sanayici kat›d›.

Gürsu, tasar›m›n üretim
ve sat›fl faaliyetlerinden ön-
ce gelen bir faktör olmaya
bafllad›¤›n› belirterek sanayi-
cilerin bu alan› ihmal etme-
mesini önerdi. Dr. Gürsu ül-
kemizde tasar›ma ve
tasar›mc›ya gerekli önemin
verilmedi¤ini söyledi. 

Gürsu’ya baflar›l› çal›fl-
malar› için Ostim Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n
taraf›ndan bir plaket takdim

edildi.

R
ekabetin günümüzde, yüksek
teknoloji yard›m› ile ürün ve
süreç bazl› çal›flarak pazarlama

ve da¤›t›m a¤lar›nda da tasar›m ve
yenilikleri zorunlu hale getirdi¤i bili-

niyor. 
Pazar›n be-

lirledi¤i hedef
noktas›na;
ürün gam›n›
geniflleterek,
ürününüzü ge-
lifltirerek, ta-
mamen yeni
ürünlerle ya da
tamamen fark-
l› bir sektöre
yönelerek ula-
flabilirsiniz.

Teknolojik bilgi, Pazar fark›ndal›¤› ve
ifl modellerini kullanabilmedeki ifl be-
cerileri bir firman›n müflterilerine su-
naca¤›; ürün kombinasyonlar›n›n
vazgeçilmez girdileridir. 

Pazar›n bekledi¤i rekabet ve sü-
reklilik üstünlü¤ü de yine ayn› girdi-
lerle sa¤lanabilir. Bu üstünlük ancak,
sürekli ürün gelifltirme ve ortaya ç›-
kan ürüne ait sürekli performans iyi-
lefltirme çal›flmalar›yla sürekli hale
getirilebilir ve korunabilir. Çok basit
bir bakkal hesab›ndan yola ç›kal›m;
sat›fllar›m›zdan elde edece¤imiz kâr;
sat›fl fiyat›m›z ile maliyetlerimiz ara-
s›ndaki fark ile yapt›¤›m›z sat›fl mik-
tar› kadard›r. Ürünlerin sat›fl rakam-
lar›n› pazar belirledi¤i için, sat›fl ra-
kamlar›n› art›rabilme flans›m›z yok-
tur. Ancak, maliyetlerimizi azalt›rsak
yani; daha ucuza maledersek veya
daha çok satarsak, kârl›l›¤›m›z› art›-
rabiliriz. Daha ucuza maletmek; üre-
tim ve sat›fl yöntemlerimizde hatta
tüm organizasyonumuzda yapaca¤›-
m›z süreç yenilikleri ve iyilefltirmele-
riyle mümkün olacakt›r. Daha çok
satabilmek için de herkesin yapmad›-
¤›n› yapmaktan baflka çare yoktur.
Dolay›s›yla; iflletmelerin maliyetleri
düflürmek ve ürettikleri katma de¤eri
art›rmaktan baflka büyüme stratejileri
olamaz. 

Yenilik ve Ar-Ge denildi¤inde
hep; dünyada olmayan bir ürün alg›-
lanmamal›d›r. Dünyada yenilikçilik s›-
n›f›na giren tüm ürünler incelendi-
¤inde; %70’lik büyük ço¤unlu¤un,
mevcut ürünler üzerinde yap›lan de-
¤ifliklikler oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.
Zaten tamamen yeni bir ürün ortaya
ç›karman›n Ar-Ge bak›m›ndan zorlu-
¤u kadar, pazar›n ürünü be¤enmesi
veya tutundurulmas› ile ilgili de ciddi
zorluklar› vard›r. Ar-Ge odakl› büyü-
menin san›ld›¤›n›n aksine; yenilik fi-
kirlerinin ortaya ç›kar›lmas›yla ilgili
de¤il; bu yönde baflar›ya götürecek
stratejilerin oluflturulmas› ile ilgili zor-
lu¤u vard›r. 

Strateji esas›nda; bir ifli yapmaya
yönelik ortaya konulacak niyetten
ibarettir. Niyet; yönünüzü, enerji ve
konsantrasyonunuzu o yöne çevir-
menizi sa¤layacak olup; iflin özünü
oluflturmaktad›r. Strateji etraf›nda;
insan ve iliflki odakl› altyap›n›n ve ifl-
letme kültürünün rahatl›kla oluflup,
büyüdü¤ünü göreceksiniz. 
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A
nkara Patent Bürosu Genel
Müdür Kaan Dericio¤lu, dünya
bor rezervinin yaklafl›k yüzde

70’ine sahip olan Türkiye’nin, bor
patentinde dünya s›ralamas›n›n
sonlar›nda yer ald›¤›n› belirterek,
"Türkiye, en güçlü oldu¤u alanlarda
bile bulufl yapam›yor. Dolay›s›yla
patent baflvurular› da çok düflük
düzeyde kal›yor. Bor madeninde
dünya lideriyiz ancak bor alan›nda-

ki bulufllarda çok zay›f›z" dedi. An-
kara Patent, dünya bor rezervinin
yaklafl›k yüzde 70’ine sahip olan
Türkiye’nin, “Bor” patentinde dün-
ya s›ralamas›nda sonlarda yer ald›-
¤›n› bildirdi.Ankara Patent’ten yap›-
lan aç›klamaya göre, bor patentle-
riyle ilgili yap›lan patent baflvurusu
araflt›rmalar›nda, Türkiye kökenli
kifli ve kurulufllar ad›na Türkiye’de
toplam yaln›zca 22 patent baflvuru-

su bulunuyor. Türkiye, bor patent-
leriyle ilgili olarak uluslararas› alan-
da ise yaln›z 6 patent baflvurusuyla
temsil ediliyor. Dünyadaki bor re-
zervlerinin yaklafl›k yüzde 65-70’i
Türkiye'de bulunuyor. Maden kali-
tesi ve rezerv ömrü bak›m›ndan
Türkiye’deki bor madenleri ilk s›ra-
da yer al›yor. Ancak Türkiye “bor
ve patent” konusunda di¤er ülkele-
re göre çok gerilerde yer al›yor.

Bor zengini Türkiye patent fakiri 
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