




fiefik ÇALIfiKAN 

Ekonomik 
önlemlerin

anlam› 
n 15’te

Veli SARITOPRAK

Globalleflen 
dünyada Türkiye’nin

d›fla aç›l›m›
n 16’da

Abdullah ÇÖRTÜ

Yabanc› sermaye,
milli gelir ve 
KOB‹’lerimiz

n 14’te
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Atila ÇINAR

n 8’de

OST‹M’de  Donanma
Sergisi, OST‹M için 

yeni bir f›rsat

Levent ER‹BOL

n 4’te

Ar-Ge Yasas› 
sizi ilgilendirmiyor

(mu?)

Fettah GÜVENTÜRK

n 6’da

‹fl dünyas› 
ve istihdam

TTürkiye Küçük ve Orta
Ölçekli ‹flletmeler,
Serbest Meslek Men-

suplar› ve Yöneticiler Vakf›
(TOSYÖV) ola¤an genel
kurul yapt›. Genel kurula
Sanayi ve Ticaret Bakan›
Zafer Ça¤layan da kat›ld›. 

Önceki Sanayi ve Ticaret
Bakan› Ali Coflkun, DSP
Genel Baflkan› Zeki Sezer
ve Eski Maliye Bakanlar›n-
dan Ahmet Kurtcebe Alpte-
moçin’in haz›r bulundu¤u
toplant›da konuflan TOS-
YÖV Baflkan› Develi, eko-
nomide her fleyin mükem-
mel olmad›¤›n› ancak do¤-
ru ve olumlu bulduklar›

uygulama ve kararlar› des-
teklediklerini söyledi.

Ar-Ge yasas›na, istih-
dam paketi ve “1000 art›
1000” destek projesine de-
¤inen Develi, “Bu çal›flma-
lar›n eksikleri var, ancak
uygulama s›ras›nda düzel-
tilebilir” diye konufltu. De-
veli, KOB‹ destek uygula-
malar›n çok bafll› oldu¤u-
nu, KOSGEB’in bu anlam-
da bir çat› kuruluflu olarak
görev yapmas›n›n daha
do¤ru olaca¤›n› belirterek,
“KOSGEB destek kurulufl-
lar›n› koordine etmeli. Pa-
ra veren kurulufl yerine
100 ayr› deste¤i organize

etmeli. Çat› kuruluflu ol-
mal›.” dedi. 

Teflvik yasas›n›n mutla-
ka de¤ifltirilmesi gerekti¤i-
ni vurgulayan Baflkan De-
veli, envanter çal›flmas›n›,
OSB yasas›ndaki düzenle-
meleri de desteklediklerini
söyledi. Develi son olarak
flunlar› söyledi, “‹hracat›-
m›z hala ithalata dayal›

büyüyor. ‹thalat›n % 70 gi-
bi bir pay› var. Bu tersine
olmal›, yerli girdi a¤›rl›kl›
olmal›. Sanayici ve giriflim-
cilerin vergi yükü reform-
larla, vergi indirimleri ile
iyilefltirilmelidir. Teflvik ya-
sas› de¤iflmelidir. Çal›flma-
larda sivil toplum kurulufl-
lar›n›n görüflleri de al›n-
mal›.”

TTürkiye Küçük ve Orta Ölçekli ‹fl-
letmeler Serbest Meslek Men-
suplar› ve Yöneticileri Vakf›

(TOSYÖV), 10. Genel Kurulu’nda ye-
ni yönetimini seçti. Hilmi Develi,
TOSYÖV baflkanl›¤›na yeniden seçil-
di. Develi seçim sonras› yapt›¤› aç›k-
lamada, Türk giriflimci ve sanayicisi-
nin yol haritas›n›n haz›rlanmas›nda

TOS-
YÖV’ün et-
kin bir ye-
re sahip ol-
du¤unu
söyledi.
KOB‹’lerin
önündeki
engellerin
bir an önce
kald›r›lma-
s› gerekti-
¤ini ifade

eden Develi, küresel kriz dönemin-
den KOB‹’lerin etkilenmemesi için
hükümetin çal›flmalar yapmas› ge-
rekti¤ini belirtti. 

Sürdürülebilir büyüme ve inovas-
yon için KOB‹’lere yeni f›rsatlar sun-
maya haz›rlanan TOSYÖV’ün yeni
yönetimi ise flu isimlerden olufluyor:
Hilmi Develi (Baflkan), A. Kurtcebe
Alptemoçin (Baflkan Yard›mc›s›), Ay-
fer Y›lmaz (Baflkan Yard›mc›s›), Ah-
met fiekero¤lu (Baflkan Yard›mc›s›),
Yalç›n Sönmez (Baflkan Yard›mc›s›),
Nezih Kuleyin (Genel Sekreter), Erol
Akkaya (Mali Sayman), Halil Özgök-
çe (Üye), Osman Samsunlu (Üye),
Habil Duran (Üye), Bedrettin Kara-
bo¤a (Üye)

KOSGEB çat› kuruluflu olsun

Hilmi Develi 
yeniden baflkan
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ÜÜ
lkemizde belirli bir sü-
re çal›flm›fl çal›flana
iflini kaybetti¤inde ifl-

sizlik paras› ödenir. ‹flsizlik
paras› iflveren ta-
raf›ndan fona ya-
t›r›l›r. Kimlerdir
yat›ran iflveren:
üretici, sanayici,
KOB‹, esnaf. Yani
k›saca iflveren fi-
nanse eder iflsizi.
Di¤er yandan
üretici, sanayici
darbo¤aza girip
iflini kaybetti¤in-
de kaynaklar›
varsa borcunu
öder. Yine çal›flmaya devam
eder. Kimse üretici/sanayi-
ciyi finanse etmez.

Bizim gibi geliflmekte ve
ekonomisi büyümekte olan
ülkelerde iflsizlik paras› uy-
gulamas› üzerinde ciddi dü-
flünülmesi gereken bir ko-
nudur. Bu konudaki uygula-
mam›z ayd›nlanma ça¤›n›
yaflam›fl, bir bedel ödeyerek
bilim ve teknolojide ilerle-
mifl ve sanayileflmifl ülkeler-
deki uygulama ile bir kez
daha k›yaslanmal›d›r.

‹flsizlik oranlar›n›n gizli
iflsizler ve genç iflsizler dahil
%15 lerin üzerinde oldu¤u
bir ülkede iflsiz kal›p iflsizlik
maafl› alan kifli gününü na-
s›l geçirir.

‹fl aray›p bulamad›¤› za-
man BOfi GEÇ‹R‹R ve bir
fley üretmeden TÜKET‹R. ‹fl-
sizlik paras› alan  iflsiz  ki-
tap okuma, hobileri ile ken-
dini gelifltirme gibi çabalar
aç›s›ndan geliflmifl ülkelere
göre s›n›fta kald›¤›m›z ko-
nularda bir faaliyet de gös-
termez BOfi DURUR ve TÜ-
KET‹R. Bu kendisi ve ülke
için çok büyük bir kay›pt›r.

Ne yapmal› ve nas›l bir
model uygulamaya konmal›
ki bu kayb› azaltal›m?

Hiç olmazsa geliflmifl ül-
kelerde uygulanan modeli
tam anlam›yla uygulamaya
koyal›m. ‹flsizlik paras› alan
iflsizi belirli bir say›da ele-
man çal›flt›ran iflyerlerine
STAJYER olarak verelim.

Bunu kim yapacak Türki-
ye ‹fl Kurumu. Üreticiler, sa-
nayiciler, Sanayi odalar› bu
konuda kamuoyu olufltura-
rak stajyerlik uygulamas›n›n
iflsiz kiflinin ve ülkenin ulu-
sal ç›karlar›na hizmet ede-
ce¤ine hem iflsizi hem de
toplumu inand›rmal›lar.

Bu uygulaman›n ad›n›
“BOfi DURMA BOfiA ÇALIfi”
koyal›m. Zaten toplum ola-
rak en büyük eksikli¤imiz
çal›flma ve antrenman ek-
sikli¤idir. Bu uygulama ne

getirir iflsize?”‹fiLEYEN DE-
M‹R PAS TUTMAZ”  Atasö-
zünün içini doldurur ve an-
laml› k›lar. ‹flsiz, ifl bulana

kadar stajyerlik
uygulamas› ile
canl› kal›r, evde
oturmaz veya
kahvehanelerde
( k›raathane de-
¤il) bir sandal-
ye eksik kal›r.

Tar›msal
alanda son dö-
nemde ülkemiz
ve dünya zor
bir dönemden
geçiyor. Tar›m

yapmak için toprak, üretim
alet ve ekipman›, tohum,
mazot ve iflgücü gerek.

Üretim ve ekonomiye ka-
fa yormaya bafllad›¤›m 1975
y›l›ndan bu yana ülkemiz
tar›msal üretimde küçülü-
yor. Hâlbuki Mustafa Kemal
Atatürk cumhuriyetin ilk
y›llar›nda  “KÖYLÜ M‹LLE-
T‹N EFEND‹S‹D‹R” sözünü
do¤rudan gelir deste¤i alan,
ekmeyen, biçmeyen üret-
meyen ve büyük kentlere
göç eden köylüler için söyle-
memifltir. Çal›flan köylüyü
kastetmifltir.

Ülkemizde yeteri kadar
toprak var. Bu topraklar ge-
cekondu ve bina yapmakla
bitmez. Ayn› zamanda bofl
iflgücü de var. Kendi topra-
¤›m›zda tohum, mazot ala-
cak param›z yok ve beceri
sahibi iflgücümüz de yok di-
ye düflünüp tar›mdan vaz-
geçebiliriz. Hatta geliflmifl
ülkelerdeki tar›mda çal›flan
nüfus da azal›yor diye ta-
r›mda çal›flacak nüfusu da
göz ard› edebiliriz. Zaten
ürün ve çaba yerine do¤ru-
dan destek verip köyde ya-
flayan› yormayabiliriz.

NE YAPMALI?
‹flsizli¤in en yo¤un oldu-

¤u bölgelerde tar›ma elve-
riflli arazileri belirleyelim.
Tar›mda bilim ve teknolojiyi
kullanana ileri tar›m ülkele-
rinden firmalara bu arazile-
ri kiralayal›m.  “AT B‹NE-
N‹N KILIÇ KUfiANANIN”
‘Atasözü anlaml› olsun. Bu
bölgelerde iflsiz gençleri ih-
tiyaç ölçüsünde bu firmala-
ra STAJYER olarak vere-
lim.Bofl durmay›p para ka-
zanmadan çal›flan bir fleyler
ö¤rensin. Stajyerli¤in yafl›
ve cinsiyeti yoktur.Stajyer
olarak çal›fl›p (siz buna be-
ceri kursu diyebilirsiniz)
meslek edinerek günümüz-
de ülkemiz insan›n›n hiç aç
kalmayaca¤› tar›msal üre-
tim faydal› bir uygulama
olabilir.

Bofl durma bofla 
çal›fl, stajyer ol

Yusuf Tekin
Mak. Yük. Müh.

CEMATEK
cematek@cematek.com.tr

TTürkiye Bankalar Birli¤i
Baflkan› Ersin Özince,
Nisan ay› KOB‹ Finan-

sal Yeniden Yap›land›rma
Raporu’nu aç›klad›. Buna
göre, Finansal Yeniden Ya-
p›land›rma çerçevesinde
KOB‹'nin bu y›l›n Nisan so-
nuna kadar olan 200 bin
YTL'lik borcu yeniden yap›-
land›r›ld›. Marmara Bölge-
si'nde bulanan firma, cam
ve cam ürünleri sektöründe
faaliyet gösteriyor.

Ocak-Nisan döneminde,

105 KOB‹’nin 12 milyon 641
bin YTL’lik borcu yap›land›-
r›l›rken, 17 firma ile Finan-
sal Yeniden Yap›land›rma
Sözleflmesi (FYYS) anlafl-
mas› imzaland›. Firmalarda
582 kifli istihdam edildi.
Kapsama al›nan firmalar›n
8’i Güneydo¤u Anadolu Böl-
gesi’nde, 3’ü Marmara Böl-
gesi’nde, 2’si ‹ç Anadolu
Bölgesi’nde, 1’i Karadeniz
Bölgesi’nde, 1’i de Do¤u
Anadolu Bölgesi’nde bulu-
nuyor.

105 KOB‹'nin borcu 
yeniden yap›land›r›ld›

Ça¤layan: Endifleye gerek yok

SSanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤la-
yan, küresel krizi tüm ülkelerinin
içinde bulundu¤u bir otobüse benze-

terek, Türkiye’nin en az›n-
dan teker üstünde olmad›-
¤› tesellisinde bulundu ve
“mali disipline uydukça en-
difleye gerek olmad›¤›” gö-
rüflünü savundu. Ça¤layan,
“Bu otobüs çukura girdi¤i
zaman, kasise geldi¤inde
otobüste bulunan tüm yol-
cular etkilenecektir. Lastik
üzerinde oturanlar biraz
daha fazla etkilenecektir.
Türkiye en az›ndan lastik
üzerinde oturmuyor. Hiç
bir fleyden korkmaya ve çekinmeye gerek
yok. Mali bütçe disiplini sa¤lam gitti¤i
sürece endifle olmaz” diye konufltu.

Ça¤layan, Sosyal Güvenlik Reformu,
Ar-Ge Yasas›, ‹stihdam Paketi gibi yasa
de¤iflikliklerinin getirdiklerini anlatarak
sürdürdü¤ü konuflmas›nda, “‹flimize gü-
cümüze bakaca¤›z, önümüzde daha ya-
pacak çok fley var” dedi. Ça¤layan, ç›k›flta
gazetecilerin sorular› üzerine de Türki-
ye’nin dünyan›n 17’nci büyük ekonomisi
olarak, uluslar aras› bir oyuncu oldu¤unu
söyledi. Dünya ülkelerinin içinde bulun-

du¤u otobüste Türkiye’nin de oldu¤unu
vurgulayan Ça¤layan, “Bu otobüs çukura
girdi¤i zaman, kasise geldi¤inde otobüste

bulunan tüm yolcular etki-
lenecektir. Lastik üzerinde
oturanlar biraz daha fazla
etkilenecektir. Türkiye en
az›ndan lastik üzerinde
oturmuyor” dedi. 

Petrol fiyatlar›n›n 123
dolara gelmesi ve 200 do-
lara kadar ç›kaca¤› yönün-
deki öngörüleri hat›rlatan
Ça¤layan, “Türkiye aç›s›n-
dan, cari aç›k aç›s›ndan
üzerinde önemli durulma-
s› gereken bir hadise. Cari

aç›¤›n finansman›nda do¤rudan yabanc›
yat›r›m önem tafl›yor. Yat›r›m, üretim bu
iklimi sa¤lam ve do¤ru tutmak mecburi-
yetindeyiz. Yabanc› do¤rudan yat›r›m
geldi¤i sürece cari aç›k tehlike olmaktan
ç›kacakt›r. Hiç bir fleyden korkmaya ve
çekinmeye gerek yok. Türkiye daralan
pazarlar varsa, di¤er pazarlara gider.
200’ün üzerinde ülke var. ‹hracat›n reka-
betin artmas› konusunda çok yo¤un
yapaca¤›m›z çal›flmalar var. Mali bütçe
disiplini sa¤lam gitti¤i sürece endifle ol-
maz” diye konufltu.

KKOSGEB Baflkanl›¤› devir teslim
töreni, yap›ld›. Törene Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤› Müsteflar

Yard›mc›s› Say›n Selçuk Ar›, Baflkan
Yard›mc›lar›  H.Hasan Tanr›öven, Ab-
dülkadir Ünald›, M.Hilmi Çolako¤lu,
Tuna fiahin ve daire baflkanlar› ile
çok say›da personel kat›ld›.

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n
09.05.2008 gün ve 3126 say›l› karar›
ile KOSGEB Baflkanl›¤›’na atanan
Mustafa Kaplan, Baflkanvekilli¤i gö-

revini yürüten Hasan Tanr›öven’in
gösterdi¤i baflar›l› yönetimin ard›n-
dan, bu görevi teslim al›rken, sorum-
lulu¤unun daha da artt›¤›n› belirtti.

KOSGEB Baflkanl›¤› 
devir teslimi yap›ld›

Er
si

n 
Ö

zi
nc

e

Za
fe

r 
Ça

¤l
ay

an



HAZ‹RAN 2008ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹ 33

O
stim, kamunun yönlendirmesi ile gelen
konuklara ev sahipli¤i yapmaktan, ilk kez
uygulanacak projelere pilot bölge olmak-

tan gurur duyuyor. Çünkü Ostim konuksever bir
bölgedir ve bunu hep kan›tlam›flt›r. 

May›s’ta da yine çok k›ymetli konuklar›m›z var-
d›. Donanma Komutanl›¤› malzeme sergisi ilk kez
sivil bir üretim bölgesinde aç›ld›. Baflar›l› bir sergi
dönemi geçirildi. Serginin hoflnut b›rakan sonuç-
lar›na iliflkin de¤erlendirmeleri sayfalar›m›zda bu-
labilirsiniz. 

Sanayi ve Ticaret Bakan›m›z Say›n Zafer Ça¤-
layan s›kca, “Ostim bir KOB‹ laboratuar›d›r” di-
yor. Nijerya’dan, M›s›r’dan, Sudan’dan konuklar›-
m›z geliyor. ‹ki hafta önce çeflitli ülkelerden Türk-
çe konuflan ifladamlar› geldi. Geçti¤imiz hafta
Türkiye-Fas Dostluk Derne¤i yöneticileri geldi…
Birçok yabanc› misyon OST‹M modelini bölgesel
kalk›nma modeli olarak inceleyip, ülkesine trans-
fer etmek istiyor.  

Bölgenin teknokenti vard›r, Ar-Ge flirketi var-
d›r. Yenilenebilir enerji, savunma sanayi, ifl ve in-
flaat makineleri sektörlerinde KÜMELENME çal›fl-
malar› vard›r. Mikro teknolojiye, nanoteknoloji’ye
ilgisi vard›r. Ancak ve ne yaz›k ki malzeme analiz
laboratuar› yoktur.

Bunun eksikli¤i hissediliyor… Yazar›m›z Atilla
Ç›nar makalesinde,“‹flin güzel yan›, yak›n zama-
na kadar OST‹M’de de KOSGEB’in bu tür la-
boratuarlar› vard›. ‹flin ac›t›c› yan› ise art›k bu
laboratuarlar yok” diyerek dile getiriyor.

Laboratuar yoklu¤undan savunma sanayine ça-
l›flanlar da dertli:

“Firmalar›m›z›n günlük olarak yararlanmas›
gereken bir laboratuar hizmeti vard›. Bu labo-
ratuar hizmeti flimdi tamamen durduruldu.
Malzemelerin kimyasal analizleri yap›lam›yor.
Yüzey pürüzlülük ifllemleri yapt›r›lam›yor. ‹ma-
lâtta kullan›lan CNC koordinat ölçme cihaz›
yok. Bu ölçümler için firmalar baflka yere yön-
lendiriyor. Biz istiyoruz ki, savunma sanayine
ürün verebilen firmalar›n edinemedikleri paha-
l› bir ünite KOSGEB’in laboratuarlar›nda ol-
sun.”

O
stim “yenilenebilir enerji günleri”ne ev
sahipli¤i yapt›. ‹ki günlük etkinli¤e konu-
sunda uzmanlaflm›fl Alman flirketleri ko-

nuk oldu ve Ostimli firmalarla efllefltirme görüfl-
meleri yap›ld›.  Uzmanlar yenilenebilir enerjiye
yönelik teknolojide geride kald›¤›m›z›, ancak bu
teknolojiyi bir yerinden yakalaman›n hatta geç-
menin mümkün oldu¤unu söylüyorlar.    

Ceteris Paribus diye bir deyim var.

‹nsana “hokus-pokus” ça¤r›fl›m› yapt›r›yor.
Ancak de¤il… Bu öncelikle iktisat biliminde
kullan›lan bir terim. “Di¤er tüm durumlar
sabitken” demekmifl. Örne¤in "Mal›n fiyat›
yükseldi¤inde, ceteris paribus, talebi düfler"
deniliyor. Di¤er tüm ‘durumlar’ sabit kal›rsa
yani… Yenilenebilir enerji gibi  alanlarda çok
çal›fl›rsak, ceteris paribus, önümüzde giden-
leri geçebiliriz. 

Di¤erleri sabit kal›rsa yani…

EEddiittöörrddeenn
kkeemmaallcc@@oossttiimm..ccoomm..ttrr

KKeemmaall ÇÇeekküüçç

Ceteris 
paribus

(Di¤er durumlar
sabitken)

ÜÜ
niversite-Sanayi ‹flbirli¤i
Ulusal Kongresi 26–27 Ha-
ziran’da Adana’da toplana-

cak. (US‹MP) Kongreye haz›rl›k
amac›yla ön toplant› OST‹M
ODAGEM’in ev sahipli¤inde ya-
p›ld›.

Toplant›da yeni üyelik baflvu-
rular› görüflülüp karara ba¤la-
n›rken, gözlemci olarak kat›lan
kurufllar da platforma tan›t›ld›.
Bu arada söz konusu kongreye
iliflkin gündem maddeleri üze-
rinde görüfl al›fl  veriflinde bulu-
nuldu. 

Adana ÜSAM’da düzenlene-
cek Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i
Ulusal Kongresi’ne yaklafl›k 30
kurulufl kat›ld›. Platforma OS-
T‹M OSB de üye oldu. Platform,
üniversite-sanayi iflbirli¤i ama-

c›yla oluflturulan kurulufllar› bir
çat› alt›nda toplamak, bu alana
yönelik sorunlar› ilgili taraflar
ve kamuoyu nezdinde gündeme
tafl›may› amaçl›yor. 

Kat›lan kurulufllar ve 
temsilcileri flunlar:
Ostim OSB Yönetimi: Orhan

Ayd›n, TOBB Üniversitesi: Prof.
Dr. Ramazan Aktafl, At›l›m Üni-
versitesi Prof.Dr. Abdülkadir Er-
den, Dr. fiaziye Balku, Koç Üni-
versitesi Doç. Dr. ‹smail Lazo¤lu,
ODTÜ Merkez Laboratuar›:
Prof.DR. Ayfle Çi¤dem Erçelebi,
Prof. Dr. Hayrettin Yücel, ODTÜ
Makine: Prof.Dr. Demir Bayka,
ODTÜ Kimya: Prof. Dr. Deniz
Üner. B‹LT‹R: Prof. Dr. Mustafa
‹lhan Göker. TEKPOL: Erkan Er-
dil, Vezir Dan›flmanl›k: Hakk›

Eraslan, OYAK Renault: Nedret
Yayla, EMGE: Mithat Ertu¤. EP-
T‹M: Nihat Güçlü. VEKTÖR: Can
Necef, Ortaanadolu ‹hracatç›lar›
Birlikleri: Mahmut Ak›ll›, Yüksel
‹nflaat: Tuna Aksel, SARSILMAZ:
Hasan D¤l›, ODTÜ KAYNAK
MERKEZ‹: Prof.Dr. Hakan Gür,
Makine ‹malatç›lar› Birli¤i:
M.Nail Türker. TOYAMER: Ziya
Yalç›n. ODAGEM: Prof. Dr. Birol
Bilk›fl, Gazi Üniversitesi Prof. Dr.
Ali Durmaz. ODAGEM: ‹smail
Kasap. Çukurova Üniversitesi:
Hamit Serbest, Gündüz Ulusoy,
Sabanc› Üniversitesi: Selçuk Ka-
rata. Cemil Ar›kan, TILTAY: Ali
T›ltay. TTGV: Altan Küçükç›nar,
Anadolu Üniversitesi: Ferhat Ka-
ra, Eczac›bafl› Sam: Hidayet Öz-
demir, Yeni Tekstil: Lütfe Paker.

B‹OMEDTEK: Mah-
mut Kiper, Çukurova
Üniversitesi: Necdet
Geren. Türk Testil
Vakf›: O¤uzhan
O¤uz, TEMTAfi: Sa-
d›k O¤uz. TTGV: Sa-
hir Çörto¤lu. Çukuro-
va Üniversitesi: Huri-
ser Ar›k, Arzu Korku-
lu, Arma¤an Yüce,
Baki Çelik, Osman
Akçal. Konya Tekno-
kent: Dr. Sinan Gülte-
kin, KOSGEB: P›nar
Ifl›n, Murat Kepir,
TOSYÖV: Erol Akaya,
BETAfi A.fi: Zeki Tür-
ko¤lu. OTAM: Yunus
Canl›, Prof. Dr. Ali
Göktan, Prof. Dr.
Murat Ereke. 

TTÜS‹AD, “Türkiye Sanayisi-
ne Sektörel Bak›fl” raporu-
nu aç›klad›. Raporda, Tür-

kiye’nin son dönemlerde gerçek-
lefltirdi¤i ekonomik büyüme ve
ihracat art›fl›nda temel itici gü-
cünün imalat sanayii sektörü ol-
du¤u, sektörün baflar›l› bir bü-
yüme performans› izledi¤i dile
getirilerek, sektörün Türkiye’de
uzunca bir süre daha temel itici
güç olma özelli¤ini koruyaca¤›
kaydedildi. Ayr›ca “‹flsizlik ve
bölgesel farkl›l›klar gibi sosyal
alanlarda katk› yapma potansi-
yeli yüksek olan geleneksel sek-
törleri ihmal etmemek ve mev-
cut durumlar›n› daha ileriye gö-
türecek politika ve düzenleme-
lerle desteklemek kaç›n›lmazd›r.
‹malat sektörünün ekonomik
büyümede temel itici güç olma
özelli¤inin daha da güçlenmesi,
kal›c› ve h›zl› bir büyüme çizgi-
sinin sürdürülebilmesi için üre-

tim komposizyonunun yüksek
teknoloji grubuna giren mallar
lehine de¤iflmesi uzun dönemli
strateji ve politikalar›n temel he-
defi olmal›d›r” denildi.

TÜS‹AD’›n Marmara Üniversi-
tesi Ö¤retim Üyeleri Prof. Dr.
Suut Do¤ruel ve Prof. Dr. Fatma
Do¤ruel’e haz›rlatt›¤› raporda,
tek bir sektöre ya da birkaç sek-
töre odaklanma yaklafl›m›n›n
Türkiye aç›s›ndan anlam›n› yitir-
di¤i, sektörlere yönelik önlemle-
rin, di¤er sektörlere olas› etkile-
ri göz önünde bulundurularak
ele al›nmas› gerekti¤i vurgulan-
d›. Üretim gücü içinde ülkelerin
kalk›nmalar›n›n ilk aflamalar›n-
da tar›m önemli olsa ve baz› kü-
çük ülkelerde hizmet sektörü ön

plana ç›ksa da, imalat sektörü-
nün Türkiye gibi büyük nüfusa
sahip ülkeler aç›s›ndan birincil
öneme sahip oldu¤una dikkat
çekilirken, imalat sektöründeki
katma de¤er ve istihdam payla-
r›n›n 1970 y›l›ndan bu yana yük-
seldi¤i belirtildi. 

Raporda, Türkiye sanayisinin
benimseyece¤i sanayi politika-
s›nda dikkate al›nmas› gereken
noktalar ise “sanayinin üretim
ve yat›r›m maliyetlerinin düflü-
rülmesi ve finansman koflullar›-
n›n iyilefltirilmesi, sanayi için
d›flsall›k yarat›lmas›, befleri ser-
maye ve teknolojinin gelifltiril-
mesi, istihdam ve bölgesel da¤›-
l›ma iliflkin dinamiklerin olufl-
turulmas›” olarak s›raland›. 

Üniversite-Sanayi Ulusal 
platformu kongreye haz›r

TÜS‹AD sanayi raporunu aç›klad›
RAPORDA, Türkiye’nin son dönemlerde gerçeklefltirdi¤i

ekonomik büyüme ve ihracat art›fl›nda temel itici gücü-
nün imalat sanayii sektörü oldu¤u, sektörün baflar›l› bir
büyüme performans› izledi¤i dile getirildi.
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DDeloitte Türkiye, Türkiye’de yürü-
tülen Ar-Ge faaliyetlerinin dün-
yan›n geliflmifl ülkeleriyle karfl›-

laflt›r›ld›¤›nda yetersiz kald›¤›n›, bu-
nun da d›fla ba¤›ml›l›¤› art›rd›¤›n› bil-
dirdi. Türkiye’nin toplam Ar-Ge harca-
mas›n›n bu alanda dünya flampiyonu
olan flirketlerin yapt›¤›n›n yar›s›ndan
daha az oldu¤una dikkat çeken Deloit-
te, kamunun yasal düzenlemeleri h›zla
tamamlamas› ve özel sektörün Ar-Ge
yat›r›mlar›n› desteklemesini önerdi.

Deloitte Türkiye, “Türkiye’de Arafl-
t›rma Gelifltirme Faaliyetleri, Teflvik
Programlar› ve Ar-Ge
Harcamalar›n›n Vergi-
sel Boyutu” raporunu
yay›nlad›. Raporda, ül-
kelerin geliflmifllik dü-
zeylerini de büyük
oranda belirleyen Ar-
Ge harcamalar›n›n Tür-
kiye’de gayri safi yurti-
çi hâs›laya oran›n›n
2006 y›l›nda yüzde 7,6
oldu¤u belirtildi. Raporda ayr›ca, “Bu
harcama rakam› dünyan›n araflt›rma
gelifltirme faaliyetlerine en çok kaynak
ay›ran flirketlerinin ayn› y›l içindeki

harcamalar›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda an-
lam kazan›yor. ABD’li üç flirket, Ford
Motor 6.78 milyar dolar; Pfizer 6.30
milyar dolar; General Motors ise 5.68
milyar dolar ile ilk üç s›radalar. Türki-
ye’nin y›ll›k Ar-Ge harcama tutar› bu
flirketlerin her birinin Ar-Ge harcama-
lar›n›n yar›s›ndan daha az” denildi.

Arçelik, Vestel Ve BMC Ar-Ge
Yat›r›mlar›nda ‹lk Üç S›rada

Raporda, flirketlerin halka aç›k fi-
nansal tablolar›na göre oluflturulan Ar-

Ge 100 listesine göre
2006 y›l›nda Türki-
ye’de Ar-Ge alan›nda
en çok harcama yapan
flirketin 76 milyon YTL
ile Arçelik oldu¤u belir-
tildi. Arçelik’i 56.8 mil-
yon YTL ile Vestel ve
56.3 milyon YTL ile
BMC’nin izledi¤i kay-
dedilen raporda, Tür-
kiye’nin en büyük

sanayi kuruluflu TÜPRAfi’›n ise 26 bin
YTL ile listenin sondan üçüncü s›ras›n-
da yer ald›¤› ifade edildi.

Ar-Ge Yasas› sizi 
ilgilendirmiyor (mu?)

T
akip etti¤iniz üzere (takip
etmemifl de olabilirsiniz) 1
Nisan 2008 iti-

bari ile Ar-Ge Yasas›
olarak bilinen Araflt›r-
ma Ve Gelifltirme Fa-
aliyetlerinin Destek-
lenmesi Hakk›nda Ka-
nun uygulamaya geç-
ti. 

Fakat mecliste ka-
bul edildi¤inden bugü-
ne nereye baksam ka-
nun hakk›nda sürekli
elefltiriler görmekte-
yim. Özellikle inter-
nette ne zaman ko-
nuyla ilgili bir araflt›rma yapsam,
sürekli yasa hakk›nda haks›z ve
metnin yeterince iyi analiz edil-
meden yap›lm›fl oldu¤una inan-
d›¤›m yorumlar görmekteyim.
Kanun hakk›ndaki en büyük tar-
t›flma konusu ise yasan›n kapsa-
ma alan›. 

Tüm elefltiriler, yasan›n sade-
ce 50 ve daha üstü Ar-Ge per-
soneli çal›flt›ran firmalar› teflvik
etti¤i yönünde. Bir an için bu
durumun hakl› oldu¤u varsayar-
sak, elefltirilerde biraz hakl›l›k
pay› olabilir. Ülkemizde b›rak›n
50 Ar-Ge personeli çal›flt›rmay›,
kaç firma 50 personel çal›flt›r›-
yor ki. Bu varsay›mla, yasay› il-
gilendiren firma say›s› bir elin
parmaklar›n› geçmeyecektir. 

Fakat acaba durum gerçekten
böyle mi? 

50 personeliniz yoksa bu ya-
sa sizi ilgilendirmiyor MU? Ce-
vap; HAYIR, ‹LG‹LEND‹R‹-
YOR. 

Nas›l?
Ad› yukar›da geçen

5746no’lu yasan›n “‹ndirim, is-
tisna, destek ve teflvik unsurlar›”
konulu 3.Maddesinde, yasadan
kimlerin faydalanabilece¤i yaz-
makta. Buna göre yaralanabile-
cek kurulufllar, (1) Teknoloji ve
Ar-Ge Merkezleri yani; münhas›-
ran yurtiçinde araflt›rma ve gelifl-
tirme faaliyetlerinde bulunan ve
en az 50 Ar-Ge personeli istih-
dam eden kurulufllar, (2) Projele-
ri, kanunla kurulan Vak›flar tara-
f›ndan veya uluslararas› fonlarca
desteklenen ya da TÜB‹TAK ta-
raf›ndan yürütülen Ar-Ge ve ye-
nilik projeleri kapsam›nda des-
teklenen, firmalar ile (3)Teknogi-
riflim Deste¤inden faydalanan bi-
reyler/firmalard›r. 

Yukar›da da görüldü¤ü üzere
e¤er firman›zda 50 Ar-Ge per-
soneli çal›flt›rm›yorsan›z f›rsat›
kaç›rmad›n›z, Ar-Ge veya top-
lam personel say›n›z ne olursa
olsun e¤er TÜB‹TAK’tan, ka-
nunla kurulmufl vak›flardan, ör-
ne¤in; Türkiye Teknoloji Gelifl-
tirme Vakf›’ndan (TTGV) veya
AB taraf›ndan fonlanan 7. Çer-
çeve Program›ndan projenize
destek al›yorsan›z, bu yasan›n

getirdi¤i avantajlardan FAYDA-
LANAB‹L‹RS‹N‹Z. 

Bu kurumlardan na-
s›l destek alabilece¤i-
niz ise ayr› bir yaz› ko-
nusudur. Geçmifl yaz›-
lar›ma bakabilirsiniz.
Burada tekrar özetle-
yeyim, projeniz bir ye-
nilik içeriyor, firman›-
z›n bu projeyi yapabi-
lecek teknik bilgi ve
kapasitesi var ve proje
sonucunda gelir elde
edebilecekseniz, Ar-
Ge harcamalar›n›z hi-
be ya da kredi alabilir-

siniz. 
Kanunun detaylar› için yönet-

melik de haz›rlanmakta. Taslak
metinde de konu net bir flekilde
ortaya konmufl durumdad›r. Ak-
l›n›zda soru iflaretleri var ise ka-
nun ve taslak yönetmelik metin-
lerini www.eribol.com.tr ‘de de
bulabilirsiniz. 

Peki Ar-Ge yasas›ndan fayda-
lan›nca ne bize ne katk›s› ola-
cak? 

Ar-Ge harcamalar›n›n
%100’ü ile 500`den fazla Ar -
Ge personeli çal›flt›ran iflletmele-
rin her y›l, bir y›l önceye göre
ek olarak yapt›klar› Ar -Ge har-
camalar›n›n %50’si vergi matra-
h›ndan düflülecek. Bu gider
amortisman yoluyla daha sonra-
ki y›llarda vergi matrah›ndan in-
dirilecek. 

Ayr›ca, Ar -Ge personelinin
ücretleri üzerinden hesaplanan
gelir vergisinin yüzde 80`i, dok-
toral› olanlarda ise yüzde 90’›
al›nmayacak ve Ar-Ge personeli-
nin ücretleri üzerinden hesapla-
nacak sigorta priminin iflveren
taraf›ndan ödenmesi gereken
miktar›n yar›s›, 5 y›l süreyle büt-
çeden karfl›lanacak.

Fakat çok önemli bir nokta-
n›n unutulmamas› gerekmekte-
dir. Özellikle hibe fleklindeki des-
tekler ve bu yasa kapsam›ndaki
teflviklerle, hiçbir kurum hiçbir
firman›n kasas›na para koyup,
“güle güle harcay›n” demiyor.
Hibeler neredeyse, proje bittik-
ten, tüm proje firma taraf›ndan
finanse edildikten sonra al›n›yor.
Fakat öyle ya da böyle Ar-Ge
için yap›lan harcamalar›n bir k›s-
m› sonradan hibe fleklinde geri
al›nabiliyor. Keflke süreç daha
h›zl› ifllese, daha rahat bir flekil-
de firmalar hibelerle bu projeleri
gerçeklefltirebilse. Ülke olarak
Ar-Ge at›l›m›n›n çok bafl›nday›z,
ilerleyen zamanlarda desteklerin
daha da etkin olaca¤›n› umuyo-
rum. Bu cümleyi kuran onlarca
insan var. Ben de tekrar etmek
istiyorum; Ülke olarak s›çramak
için tek flans›m›z var o da Ar-Ge.

* Eribol Mühendislik Dan›flmanl›k
Levent.Eribol@eribol.com.tr 

Levent Eribol*

“Düflük Ar-Ge yat›r›mlar›
d›fla ba¤›ml›l›¤› art›r›yor"

WWall Street Inst›tute Ostim çal›-
flanlar›na indirimli ‹ngilizce
e¤itim imkân› tan›d›. ‹ngilizce-

nin ifl yaflam›ndaki önemine de¤inen
okul temsilcileri, “yabanc› bir firma ile
çal›flman›z gerekti¤inde veya yurtd›fl›n-
da bir fuara kat›ld›¤›n›zda hangi dili
konufluyorsunuz? Ya da konuflam›yor-
sunuz?” diye sorarak yan›t›n› flöyle ve-
riyorlar:

“Sadece ‹ngilizcenizin ol-
mad›¤› veya yetersiz oldu¤u
için kaç›rd›¤›n›z ifller oluyor
mu?

Art›k bu sorununuz orta-
dan kalkacak. Wall Street Ins-
t›tute olarak Sosyal bir görev
olarak düflündü¤ümüz Ostim
merkezimizi 1.5 y›l önce aç-
t›k. Amac›m›z sizlerin ‹ngiliz-
cesini gelifltirmek ve Globalle-
flen dünyada rekabet gücünü-
zü artt›rmakt›r.”

‹ngilizce ö¤renmek için
vaktiniz mi yok? 

Problem de¤il. Wall Street Institute
Dil Okullar›nda kendi program›n›za
göre sizin seçti¤iniz saatlerde, kendi
seviyenizde e¤itim al›rs›n›z. Ayr›ca ‹n-
teraktif multimedya çal›flmalar›n›z›, di-
ledi¤iniz zaman, diledi¤iniz yerde, in-
ternet üzerinden gerçeklefltirebilirsi-
niz.

‹ngilizce ö¤renmek ve konuflmak ko-
nusunda cesaretiniz mi yok?

Problem de¤il.  Wall Street Institute’
da ortalamas› 2 kifli olan ve kendi sevi-
yenizde en fazla 4 ö¤rencinin bulundu-
¤u uygulama s›n›flar›nda, derslerinizi
anadili ‹ngilizce olan ö¤retmenlerle ifl-
lersiniz. Her seviyede çekinmeden ra-
hatl›kla konuflursunuz.

‹ngilizce ö¤renmek için k›s›tl› bir
bütçeniz mi var?

Bu konuyu da çözdük. Haziran ay›n-
da Wall Street Institute Ostim çal›flan-
lar›na özel %35 indirim imkan› sunu-
yor.

Baflar›n›n ANAHTARLARI

n ESNEK DERS SAATLER‹
Wall Street Institue Dil Okullar›nda

kendi program›n›za göre sizin seçti¤i-
niz saatlerde, kendi seviyenizde
e¤itim al›rs›n›z. Bir s›n›fa ba¤l›
olmad›¤›n›zdan, ‹ngilizce ö¤ren-
menin en önemli zorluklar›ndan
olan ders kaç›rma sorunu tama-
men ortadan kalkm›fl olur.

n MAXIMUM 4 K‹fi‹L‹K 
SINIFLAR
Ortalamas› 2 kifli olan ve ken-

di seviyenizde en fazla 4 ö¤ren-
cinin bulundu¤u uygulama s›n›f-
lar›nda, derslerinizi anadili ‹ngi-
lizce olan ö¤retmenlerle ifllersi-
niz.

n ING‹L‹ZCEY‹ DO⁄AL 
SÜREC‹NDE Ö⁄REN‹N
Dil ö¤renmek kendine özgü bir sü-

reçtir. Gramere dayal›, kelime kelime
ö¤renmek ya da tercüme etmek yerine,
hata yapma korkusu olmadan sürekli
pratik yapabilecekbir ortam gereklidir.
Wall Street Institute modelinde, t›pk›
anadilinizi ö¤rendi¤iniz gibi do¤al bir
süreç içerisinde e¤itim al›r ve pratik
yapars›n›z. ‹ngilizce seviyenizin önemi
olmaks›z›n ‹ngilizce konuflusunuz. ‹n-
gilizceyi zorlanmadan, rahatl›kla ö¤-
renirsiniz.

n Ö⁄RENME GARANT‹S‹
Wall Street Institute, e¤itim süresi

sonunda hedefinize ulaflaca¤›n›z›
garanti eder ve bunu %100 geri ödeme
taahhüdü içeren ‘ Garanti Belgesi ‘ ile
belgeler.

Ostim’e indirimli ‹ngilizce
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ÜÜ
çüncü ‹fl, Güvenlik ve Ya-
flam Zirvesi ‹stanbul Tek-
nik Üniversitesi Süleyman

Demirel Kültür Merkezi’nde ya-
p›ld›. Yüksekte çal›flmay› gerekti-
ren sektörlerin bir araya geldi¤i
zirvede, ifl güvenli¤i için al›nma-
s› gereken önlemler tart›fl›ld›. 

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Genel Müdürü Kas›m Özer, ‹stih-
dam Paketi ile alt iflveren – as›l
iflveren aras›ndaki tüm sözlefl-
melerin yaz›l› olmas› zorunlulu-
¤u getirdiklerini belirterek “Ce-
zalar art›k daha a¤›r. Usulsüz
durumlarda sözleflme iptal edile-
cek ve hem as›l iflverene, hem de
alt iflverene 10’ar bin YTL para
cezas› verilecek. ‹flçilere mesleki
e¤itim de zorunlu hale getirildi.
Buna uymayana kifli bafl› 500

YTL ceza uygulanacak. Art›k ifl-
verenler, ifl güvenli¤i ile ilgili
hizmetleri d›flar›dan da alabilir.
Dolay›s›yla art›k ‘Ben bilmiyor-
dum, o yüzden yapmad›m’ diye-
meyecek” fleklinde konufltu.
Özer, ‹stihdam Paketi ile AB ve
geliflmifl ülkelerdeki ifl güvenli¤i
yaklafl›m›n› benimsediklerini;
buna göre her sektörde iflveren-
lerin, kendi risklerini kendisinin
belirleyece¤ini ve uygun önlem-
leri almas› gerekti¤ini söyledi.

Zirveyi düzenleyen Kaya Yap›
Genel Müdürü Kemal Kaya ise, ifl
kazalar›n› minimize etmek için
çal›flanlara teorik ve uygulamal›
e¤itimlerin verilmesinin yan›n-
da, CE belgeli kiflisel koruyucu
donan›mlar›n kullan›lmas›n›n da
hayati önemi oldu¤unu vurgula-
d›. Kaya, ‹SG’nin bir an önce ti-
caret ve sanayi odalar›nda, ihra-
catç› birliklerinde ve di¤er mes-
lek kurulufllar›nda “sektör” ola-
rak tan›mlanmas› gerekti¤ini; bu
tür bir örgütlenmenin sektördeki
üretim, ihracat, ithalat ve hizmet
kalitesini art›raca¤›n› ifade etti.

Odalardan “gidiflat kötü” uyar›s›

TTürkiye Odalar ve Borsalar Bir-
li¤i’ne (TOBB) ba¤l› Ankara ili
içinde hizmet veren odalar›n

aç›klad›¤› ortak bildiride, Türki-
ye’nin yeni bir krizle karfl› karfl›ya
oldu¤u uyar›s›nda bulunuldu. Bildi-
ride, Türkiye’nin ekonomik, siyasi
ve toplumsal olarak zor bir dönem-
den geçti¤i, ekonomide kriz sonra-
s›nda yaflanan toparlanma süreci-
nin sonuna gelindi¤i kaydedilerek
yeniden bir bozulma sürecinin bafl-
lad›¤› ifade edildi.

Tüccar, esnaf, sanayici, çiftçi ve
toplumun di¤er kesimlerinin gide-
rek büyüyen sorunlarla kuflat›lmaya
bafllad›¤› savunulan bildiride, “E¤er
bu zorluklara flimdiden müdahale
edilmez ise önümüzdeki aylar ve
y›llarda çok daha büyük sorunlarla
karfl› karfl›ya kalabilece¤imizin ifla-
retlerini almaya bafllad›k” denildi.

Ankara Ticaret Odas› (ATO), An-
kara Sanayi Odas›, Ankara Ticaret
Borsas›, Beypazar› Ticaret Odas›,
Çubuk Ticaret Borsas›, Haymana
Ticaret Odas›, Haymana Ticaret
Borsas›, Polatl› Ticaret Odas›, Polat-
l› Ticaret Borsas› ve fiereflikoçhisar
Ticaret Odas›, ATO’nun ev sahipli-
¤inde Odalar Müflterek Toplant›s›’n›
gerçeklefltirdi. Toplant›da Türki-
ye’deki son ekonomik geliflmeler
de¤erlendirildi. 

Toplant› sonucu yay›nlanan or-
tak bildiride, ülkenin zor bir dö-
nemden geçti¤i vurgulanarak, bu
dönemde ülkeyi siyasi ve toplumsal
kutuplara bölecek, söylem ve uygu-
lamalardan kaç›n›lmas› gerekti¤i

dile getirildi. Bildiride, dünya eko-
nomisinin, ABD’den bafllayan ve di-
¤er ülkelere de s›çrayan bir kriz sü-
recinin içerisine girdi¤i kaydedile-
rek, “Krizin dip noktas›n›n neresi
oldu¤u ve nerede duraca¤›n› henüz
bilinmiyor. Böyle bir ortamda, Tür-
kiye ekonomisi, düflen büyüme h›z›,
yükselen cari ifllemler aç›¤›, yükse-
len enflasyon ve yükselen iflsizlik
gibi sorunlar taraf›ndan kuflat›lm›fl
durumda bulunmaktad›r” denildi.
Bildiride, Türkiye’nin büyüme h›z›-
n›n geçen y›l dünya ortalamas›n›n
alt›nda kald›¤›, söz konusu oran›n
bu y›lda yüzde 4’ün de alt›nda kal-
ma ihtimalinin güçlendi¤i belirtildi.

Bildiride, Ankara özelindeki ta-
lepler de flöyle s›raland›:

l Ankara’daki odalar lisansl› de-
poculuk ve Ürün Borsalar› A.fi. ko-
nusunda birlikte hareket ederek bu
konularda Türkiye’ye öncülük yap-
mal›d›r.

l Grosmarketler, küçük ilçeler-
deki esnaf› bile tehdit etmeye baflla-
d›. Marketler  Yasas›’n›n TBMM’den
h›zla ç›kar›larak yürürlü¤e konul-
mas› gerekiyor.

l Yüksek boyutlara ulaflan ve
haks›z rekabete yol açan kay›t d›fl›
ekonomiyle mücadeleden ödün ve-
rilmemelidir.

l Vergi kontrol memurlar›n›n

esnafa keyfi olarak ceza kesmesinin
önüne geçilmelidir.

l ‹flletmelerin KOSGEB destek-
lerinden yararlanmalar›n›n önün-
deki bürokratik engeller kald›r›lma-
l› ve bu desteklere ulafl›lmas›n›n
önü aç›lmal›d›r.

l Özellikle fiereflikoçhisar eko-
nomisinin de yüksek bir pay› bulu-
nan kamyoncu esnaf› mazot fiyatla-
r›na gelen yüksek oranl› zamlar ne-
deniyle güç durumda bulunmakta-
d›r.

l Organize sanayi bölgelerine
do¤algaz da¤›t›m lisans› verilmeli-
dir.

l Hayvanc›l›k için getirilecek ye-
ni teflvik sistemi do¤rudan gelir
deste¤i fleklinde olmamal›d›r.

l Çubuk ilçesinde kara yollar›-
n›n yetersizli¤i, ilçe ekonomisinin
gelifliminin önündeki en büyük en-
geli oluflturuyor. Haymana-Ankara,
Haymana-Polatl› karayolu çift flerit-
li hale getirilmelidir.

l Haymana’da kurulmas›na ihti-
yaç bulunan iki y›ll›k bir meslek
yüksek okulu için devlet ad›m at-
mayacaksa, böyle bir okulun yap›l-
mas›n› TOBB üstlenmelidir.

l Ankara’n›n bir fuar kongre
merkezi haline getirilmesi için 200
bin metrekarelik bir fuar alan› kurul-
mas›na yönelik projeye Ankara’daki
tüm odalara destek vermelidir.

l Ankara’daki tüm odalar, Mer-
kez Bankas›’n›n ‹stanbul’a tafl›n-
mazs› projesine karfl› oldu¤unu bir
daha vurgulamak ihtiyac› duymak-
tad›r.

‹fl güvenli¤inde ihmale
yüksek ceza var...

11991 y›l›nda Ankara’da kurulan
Atalay Elektronik; elektronik tera-
zi, baskül ve yazar kasa ticaretin-

de önde gelen bayilerden biri. Tart›m
konusunda müflterilerin tüm 

isteklerine cevap verebilecek ekip ve
ekipmana sahip
olan firma,
ayn› zaman-
da teknik
servis hiz-
meti de veri-
yor. 

Atalay
Elektronik’in
kurucusu ‹lha-
mi Atalay, flu
anda ülke ge-
nelinde yafla-
nan ekono-
mik s›k›nt›-
n›n kendileri-
ni de etkiledi-
¤ini belirterek,
bunun sebebinin
d›fl ticaretin ülke-
mize fazla müdaha-
lesinden kaynakland›¤›n› ifade etti.
Özellikle kalitesi ve maliyeti düflük Çin
mallar›n›n ülkemize giriflinin piyasay›

olumsuz yönde etkilemesinden yak›-
nan Atalay, sektördeki rekabet koflulla-
r›n›n da bundan dolay› zor oldu¤unu
söyledi.  “Çin terazilerinin fiyatlar›n›n
ucuz olmas› nedeniyle, müflteri bu ka-
litesiz ürünlere yöneliyor; bu yüzden

de yerli ürünlerimiz piya-
sada hak etti¤i yere ula-

flam›yor diyen Ata-
lay, bu sektörde
üretici ve ima-
latç› konumuna

gelerek yurt d›-
fl›na ba¤›ml›l›¤›-

m›z› azaltmay›
hedefledi¤ini

söyledi. 
2008 y›l›n-

da faaliyetle-
rini gelifltir-
mek ve müfl-

terilere daha
iyi hizmet
verebilmek

için Ostim Al›n-
teri Bulvar›’nda flube açan Atalay, “Ül-
ke sanayisinin kalbi olan bir bölgede,
firma olarak yer almaktan gurur
duyuyorum ve OSB çal›flmalar›n› tak-
dirle karfl›l›yorum” diye konufltu. 

Ostim’in yeni yüzlerinden Atalay Elektronik
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ilindi¤i gibi; Ülke varoluflunda;
temel unsurlar›ndan biri EKO-
NOM‹’lerdir.

EKONOM‹ kavram› baz› ortamlar-
da; EKONOM‹ DÜNYASI,
‹fl Dünyas›, ‹fl Hayat›, Sa-
nayi ve Ticaret, sektör gibi
de¤iflik kavramlar ile ifade
edilir. Ancak baz› söylem-
ler içinde; ‹fl Dünyas›, KO-
B‹ Dünyas› daha etkin olup
stratejik önem arz eder. 

Dünya Yaflam› ve ‹fl
Dünyas›’n›n bafloyuncusu
‹NSANIN da temel görev
ve sorumlulu¤u ifl olgusu-
dur. Birbiri ile çok yak›n
iliflkilerde bulunan bu kav-
ram insan baflar›s›n› tayin eden temel
aktivitedir.

“Aynas› ifltir kiflinin lafa bak›lmaz”
söylemi bu gerçe¤i ortaya koyar.

‹fl yapma ile özdefl olan ÇALIfi-
MAK fiilinin önemi; “ÇALIfiMAK
‹BADETT‹R.” sözü ile kutsileflir.

Çal›flarak hay›rl› yararl› ifl yapmak
insan› cennetlik k›lar. 

Gerek bireylerin, gerekse ülkelerin
refah ve zenginli¤i; çal›flma ve ifl or-
ganizasyonlar› ile direkt orant›l›d›r.

Baflta üretim, ticaret, ziraat, sanat
ve hizmet faaliyetlerinin organize ol-

mufl hali genelde “ifl hayat›” olarak
ifade edilir. Bu paralelde kurulan der-
nek, oda, meslek kurulufllar› ülke ça-
p›nda faaliyet gösterir. Ana amac› ‹fl-

Ekonomik hayat olan de-
¤iflik boyutlarda örgütlen-
mifl çok say›da ki bu tür
kurulufllar›n rolü büyüktür
ve her geçen gün önemi
anlafl›lmaktad›r. Kat›l›mc›-
l›¤›n göstergesi STK’lar›n
say› ve boyutlar›, etkin
çal›flmalar› paralelinde ifl-
letmelerin verimi, baflar›s›
artacakt›r.

Hayat›n bafl oyuncusu
olarak niteledi¤imiz ‹N-
SANIN;

‹fi misyonu benimsemesi, 
‹nanç ve yaflam› ile bütünleflmesi, 
Birbirleri ve kurumlar ile iflbirli¤i

tesis etmesi,
‹fl ve meslekler paralelinde bilgi ve

tecrübeye sahip olmas›,nitelik kazan-
d›racak flekilde e¤itim görmesi ifl ha-
yat›n›n hatta yaflam›m›z›n bafll›ca flar-
t›d›r.

Günümüz konjonktüründe karlar›n
azalmas› rekabet boyutlar›n›n artmas›
her zamankinden fazla verimlili¤e
mecbur etmektedir.

Bu mecburiyet ise her zamankin-

den fazla sanayi/okul ifl birli¤ini ge-
rektirmektedir.

Bireylerin E⁄‹T‹M meslek ve be-
ceri kazanmas›, ihtisas ve tecrübe sa-
hibi olmas›, ça¤›n teknolojik imkânla-
r›ndan yararlanmas› baflar›n›n alt›n
kural›d›r. Bu alt›n kural ayn› zaman-
da ülkelerin 1 numaral› sorunu olan
“istihdam”›n alt›n anahtar›d›r. Ana
sorun bir yanda iflsizlik bir yanda da
nitelikli eleman gereksinimidir.

Ana sorunun çözülebilmesi için
bafll›ca tedbirler ve önlemler: 

KOB‹’lerin üretim kabiliyetinin ar-
t›r›lmas›, 

-KOB‹’lerin e¤itsel; iflbafl› e¤itimle-
rine ve faaliyetlerine destek verilme-
si, 

-‹stihdam üzerindeki yüklerin azal-
t›lmas›,

-Meslek liseleri baflta olmak üzere;
nitelik beceri kazand›ran kurumalara
sahip ç›k›lmas›,

-‹stihdam kazand›r›c› faaliyetlere
destek verilmesi, 

-‹fl dünyas›n›n e¤itim ve beceri ka-
zand›r›c› teflebbüslerini desteklemek,
özendirici hale getirmek,

-Diplomadan daha ziyade ifl, mes-
lek ve becerinin öne geçti¤ini vurgu-
lamak.

-Meslek liselerine yönelmeyi teflvik
etmek gibi faaliyetler istihdam›n önü-
nü açacak ifl dünyas›n› yat›r›ma yön-
lendirecektir.

‹fl dünyas› ve istihdam

Fettah
Güventürk*

bilgi@kobider.com

OOST‹M Organize Sanayi Bölgesi
ve Çankaya Üniversitesi’nin or-
takl›¤›yla gerçekleflen “Küme-

lendirme Çal›flmas› Ekibi Koordinas-
yon Toplant›s›” 22 May›s 2008 Per-
flembe günü, Ostim Teknokent’te ya-
p›ld›. Toplant›da küme çal›flmalar›n›n
nas›l yürütülece¤ini aç›klayan Ahmet
R›za Bal›m, özel üretim konusunda
hâlâ s›k›nt›lar oldu¤unu vurgulayarak
Ostim’in kü-
melenme ça-
l›flmalar›yla
bu eksi¤i ka-
pataca¤›n›
söyledi. Kü-
melenmenin,
düflük maliyet
ve Ostim’de
güvenli¤in da-
ha etkin bi-
çimde sa¤lan-
mas› gibi
avantajlar ge-
tirece¤ini be-
lirten Bal›m;
çal›flma kapsa-
m›nda ortak
yedek parça
havuzunun
oluflturulaca-
¤›n›, bak›m-onar›m ifllerinin ortaklafla
çözülece¤ini, bir teknoloji izlenme bi-
rimi kurularak küme üyelerinin bilgi-
lendirilece¤ini, üniversite-sanayi ifl-
birli¤iyle Ar-Ge ve inovasyon çal›flma-
lar›n›n sa¤lanaca¤›n›,  ihtiyaçlar›n
devlet deste¤iyle karfl›lanaca¤›n› ve
bu desteklerle Ostim’e 270,000
YTL’lik bir laboratuar yat›r›m› yap›la-
ca¤›n› belirtti. 

Toplant›da  konuflan Ostim Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, “Bu
ifli asl›nda siz yapacaks›n›z, biz sadece
siz iflin içine girinceye kadar katali-
zörlük yapaca¤›z. Aya¤›n›za devleti,
destekleri, AB’yi getirece¤iz. Reaksi-
yonu biz bafllataca¤›z, siz devam etti-
receksiniz. Bu yar›fl› tek tek götürme-
miz zor. Bunu yapmazsak sonumuz
iyi görünmüyor. ‹flbirli¤i içerisinde re-

kabet yapacaks›n›z. Asl›nda OS-
T‹M’den daha büyük yerler var, ama
bu çal›flma OST‹M’de yap›l›yor” flek-
linde konufltu. 

Ayd›n’›n ard›ndan söz alan Çanka-
ya Üniversitesi Rektörü Ziya Burha-
nettin Güvenç ise, üniversite olarak
sanayisini tan›yan bir kurum olmaya
çal›flt›klar›n› belirterek “6 milyar› OS-
T‹M’e Pazar yapaca¤›z, ondan sonra

ölece¤iz. O aflamaya gelene kadar
dönmek yok” dedi.

Üyeler çal›flmalar› internet 
üzerinden takip edecek
Ostim kümelenme çal›flmas› kapsa-

m›nda kurulan ifl ve inflaat makineleri
kümesi internet sitesi www.os-
tim.cankaya.edu.tr yay›na bafllad›. Si-
te, Çankaya Üniversitesi ve Ostim ara-
s›ndaki iflbirli¤inin ve iletiflimin en

önemli araçlar›n-
dan birini olufltu-
ruyor. Küme üyele-
ri kendilerine veri-
lecek kullan›c› ad›
ve flifre ile sitede
yer alacak genifl bir
bilgi arflivine ula-
flabilecekler. Site-
de, Türkiye ve
Dünya’da bulunan
di¤er kümelerin
adreslerinin yan›
s›ra çeflitli ulusal
ve uluslararas›
kurulufllar›n inter-
net sitelerine de
eriflim sa¤-
lanabiliyor. Ayn›
zamanda bir
iletiflim platformu

olarak da tasarlanan site, küme etkin-
liklerinin duyurulmas› için bir link ve
üyelerin görüfllerini bildirebilmeleri
için bir forum bölümüne sahip. Bas›n-
da küme ve Çankaya Üniversitesi-OS-
T‹M iflbirli¤i ile ilgili ç›kan di¤er
haberlerin de duyurulaca¤› site, üyel-
er ad›na hem bilgilendirme hem de
iletiflim fonksiyonlar›n› güncel bir
flekilde yerine getirmeyi hedefliyor. 

6 Milyar› Ostim’e pazar yapaca¤›z!

BBilkent Üniversitesi En-
düstri Mühendisli¤i Pro-
je Fuar› ve Yar›flmas›’n›n

alt›nc›s› yap›ld›. Fuarda, 1995
y›l›ndan beri devam eden Bil-
kent Üniversitesi ve sanayi
aras›ndaki iflbirli¤inin bir par-
ças› olarak, Endüstri Mühen-
disli¤i Bölümü ö¤rencilerinin
haz›rlad›klar› projeler sunul-
du. 

Organizasyonu izleyenlerin
oylar›yla en baflar›l› projeler
seçildi.  5–6 kiflilik ekiplerle, 8
ayl›k bir çal›flma sürecinde or-
taya ç›kan projeler; firman›n
gündeminde bekleyen, ama
günlük kararlardan çözümü-
ne vakit bulunamayan sorun-
lara çözüm bulmay› hedefli-
yor.

Bilkent Üniversitesi En-
düstri Mühendisli¤i Bölümü
Baflkan› Prof. Dr. ‹hsan Sa-
buncuo¤lu bu organizasyonla,
hem Türkiye’deki seçkin sana-
yi kurulufllar› ile Bilkent Üni-
versitesi aras›ndaki iflbirli¤ini
art›rmay› hem de Bilkent Üni-
versitesinin, Türk sanayinin
sorunlar›na ve bu sorunlar›n
çözümlerine ne kadar önem
verdi¤ini göstermeyi amaçla-
d›klar›n› belirtti. 

Sabuncuo¤lu, sanayi kuru-
lufllar›n›n bilgi ve deneyimle-
rini ö¤rencilerle paylaflarak
büyük destek gösterdiklerini
söyledi. Törende konuflan Bil-
kent Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Do¤ramac› ise
Türk sanayinin seçkin
kurulufllar›na teflekkür ederek
“buradaki kazan›mlar bu
törenle bitmiyor, bütün bir
hayat boyu devam ediyor”
dedi. 

Üniversite – 
sanayi 
iflbirli¤inin 
sonuçlar› 
görücüye ç›kt›
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7–20 May›s 2008 tarihleri
aras›nda OST‹M’de bir sergi
düzenlendi. Donanma Komu-

tanl›¤› taraf›ndan düzenlenen bu
sergide, Komutanl›¤›n ihtiyaç duy-
du¤u ve yurtd›fl› kaynaklardan te-
min edilmekte olan çeflitli parça ve
komponentler sergilendi. Sergi
hem haz›rl›k dönemi, hem de par-
çalar›n tan›t›m› ve parçalarla ilgili
sa¤lanan bilgiler itibari ile son dere-
ce baflar›l› oldu. OST‹M’de bulunan
birçok imalatç› bu sergiyi gezerek
bir yandan ülkemizde nelere ihtiyaç
oldu¤unu görürken bir yandan da
yeni müflteri ve imalatlar›n hayalini
kurup bunun heyecan›n› yaflad›. 

Parçalar›n adetlerinin az olmas›
birçok imalatç›m›zda belki hayal k›-
r›kl›¤› yaratt›. Ancak bu tür imalat-
larda parça say›s›ndan çok, yeni bir
alanda kabiliyet kazan›yor olman›n
önemli oldu¤u göz ard› edilmemeli-
dir. Kald› ki OST‹M altyap›s› savun-
ma sanayine hizmet konusunda
önemli bir deneyime zaten sahip.
‹flin niteli¤inin ve yarat›lan katma
de¤erin en az say› kadar önemli ol-
du¤u art›k bilinmektedir. Bir silah
sistemine ya da bir uça¤a tak›lacak
en basit parça için bile, ham malze-
meye dokunmaktan markalama ve
paketlemeye kadar geçen süreçte
her ad›m›n ne denli önemli oldu¤u-
nu ö¤renmifl bir insan kayna¤›n›n
OST‹M’de mevcut oldu¤unu söyler-
sek yan›lm›fl olmay›z.

Sergilenen parçalar›n pek ço¤u-
nun “imal edilebilir” oldu¤u görül-
dü. Ancak önemli eksik parçalara
ait teknik resimlerin olmamas› idi.
Teknik resimler olmay›nca, üretile-
cek parçalar›n boyut ve toleransla-
r›n›n yan›nda, malzemesinin, ›s›l ifl-
leminin, varsa kaplamas›n›n vb. be-
lirlenmesi de imalatç› adaylar›n›
bekleyen sorunlar olarak tespit edil-
di. 

Buna karfl›l›k sergilenen parçalar
yine de imal edilebilir. Ancak bir
flartla: Parçalar için mühendislik re-
simlerinin (boyutlar›n, toleranslar›n,
geometrik özelliklerin, yüzey pürüz-
lülü¤ü de¤erlerinin vb. tam ve aç›k
oldu¤u resimler) haz›rlanmas› ve
malzeme ile ›s›l ifllem ve kaplama-
n›n belirlenmesi flart›yla.

Bu iflleme “tersine mühendislik
(reverse engineering)” deniyor.
Tüm dünyada uygulanan, özellikle
bizim gibi geriden gelen  ülkelerin
önde olanlar› yakalayabilmek, hatta
baz› stratejik alanlarda öne geçebil-
mek için kulland›klar› oldukça ge-

çerli bir metot.   
Sergilenen parça ve komponent-

lere ait mühendislik resimlerini ç›-
karmak OST‹M’in olanaklar› ile
mümkün. Bunun için mevcut kay-
nak ve araçlar›m›z (mühendis, tek-
nik ressam ve konstrüktörlerimiz,
uygun boyutsal ölçüm cihazlar›m›z,
koordinat ölçme merkezlerimiz vb.)
var. Ancak malzemeyi belirlemek
için malzeme analiz laboratuarlar›
gerekli. Bu laboratuarlar ise küçük
firmalar›n kolayca sahip olamaya-
caklar› kadar yüksek maliyetli. Za-
ten bu tür analizlere sürekli ihtiyaç
duyulmad›¤› için küçük iflletmelerin
böyle laboratuarlara sahip olmalar›
öngörülmüyor, ama bu laboratuar-
lara kolayca ulaflabilmeleri flart.
KOSGEB ve benzer kamu kurulufl-
lar› ile, büyük sermaye ile kurulmufl
AR-GE birimleri olan iflletmeler bu
tür laboratuarlara sahip olabilmek-
te.

‹flin güzel yan›, yak›n zamana
kadar OST‹M’de de KOSGEB’in
bu tür laboratuarlar› vard›. ‹flin ac›-

t›c› yan› ise art›k bu laboratuarlar
yok!

Genellikle bir fleyin de¤eri var-
ken fark edilmiyor. De¤eri bilinme-
di¤i için de yok olurken kimse far-
k›nda olmuyor. Bu tür kurulufllar
bir kez yok olduktan sonra ise ne
yaz›k ki ifl iflten geçmifl, kufl kafes-
ten uçmufl oluyor.

Kuflkusuz OST‹M’lilerin, yani
bizlerin de bu iflte hatam›z var. Za-
man›nda neden bu laboratuarlara
sahip ç›kmad›¤›m›z›, sahip ç›kmak-
tan öte neden daha fazlas›n› is-
temedi¤imizi kendi kendimize sor-
mal›y›z. Art›k yapacak bir fley ol-
masa da hiç olmaz ise, “bu bize bir
ders olsun” deyip önümüze bak-
mal›y›z.

Önümüzde ise, OST‹M için ger-
çek bir s›nav var: Daha önce pek
fazla denenmemifl, ülkemiz için
önemi tart›fl›lmaz olan, yo¤un bir
“tersine mühendislik” faaliyeti. Bu
faaliyet OST‹M’e çok önemli yeni
kabiliyetler kazand›rabilir. Tersine
mühendislik çal›flmalar› içerisinde
bulunmufl bir mühendis olarak flunu
söyleyebilirim: Kaç parçan›n yap›l-
d›¤›, bu parçalar› kimin yapt›¤› ve
kaç dolar kazand›¤›ndan çok daha
önemli olan, OST‹M’de elbirli¤i ile
“tersine mühendislik” çal›flmas›n›n
yap›labilece¤inin gösterilmesidir.
OST‹M’in bu potansiyeli ve deneyi-
mi vard›r.

Atila ÇINAR
acinar@etik.com.tr

Donanma Sergisi,
OST‹M için yeni bir f›rsat

Donanma Komutanl›¤› 6. Malzeme Sergisi’nin
devaml›l›¤›n›n gelmesi için ilgili Komutanl›ktan
düzenli olarak al›m listeleri al›nacak. Al›nan liste-
ler www.ostim.org.tr adresinde, Deniz ‹kmal
Merkezi Komutanl›¤› ‹hale Dosyalar› bafll›¤› al-
t›nda düzenli olarak OST‹M OSB üyelerinin bilgi-
sine sunulacak. Dosyalara eriflim için oluflturulan
flifre Bölge Müdürlü¤ü’nce firmalar›n cep telefon-
lar›na k›sa mesaj olarak gönderildi.

Veriler, EKM Komutanl›¤›’n›n al›m 
talebi do¤rultusunda sürekli 
güncellenecek. 
OSB yetkilileri üyelerin cep telefonlar›n› teyit

etmeleri, numaras› olmayan firmalar›n OSB’ye
telefon numaralar›n› kaydettirmeleri istendi. Yet-
kililer, EKM Komutanl›¤›’na gönderilen fiyat tek-
liflerinin bir nüshas›n›n ilgili birime iletilece¤ini
ve takibinin yap›laca¤›n› kaydettiler.

Bu organizasyonun ya da yeni ifl 
birliklerinin istihdama katk›s› 
nelerdir?
Yeni ifl birlikleri demek, yeni üretim demektir.

Dolay›s›yla ifl hacminin artmas›, peflinden istih-
dam›n artmas›n› da getirecektir. Donanman›n
yapt›¤› gibi, di¤er kamu kurulufllar›ndan da des-
tek gelirse elbette Türk sanayisi geliflecek ve üre-
tim artacakt›r. Bu organizasyonla biz, savunma
sanayisinde Ostim’i daha etkin bir konuma getir-
meyi de amaçl›yoruz. Bu serginin ve donanmayla
Ostim aras›ndaki bu iliflkilerin, iflbirli¤inin di¤er
kurumlar› da tetikleyece¤ini düflünüyoruz. Dedi-
¤imiz gibi bütün bu geliflmeler istihdam› da
olumlu etkileyecektir.

Deniz İkmal Merkezi 
Komutanlığı İhale
Dosyaları
www.ostim.org.tr’de

AA
nkaral› Sanayici ve ‹fla-
damlar› Derne¤i’nin
(ASAD) 2. Kurulufl y›ldö-

nümü nedeniyle görkemli bir
gece düzenlendi. 

Geceye Sanayi Bakanl›¤›
Müsteflar› Yusuf Balc›, Ankara
Sanayi Odas› Baflkan› Nurettin
Özdebir, Türkiye Sanayiciler
ve ‹fladamlar› Konfederasyonu
Baflkan› R›za Nur Meral, OS-
T‹M Baflkan› Orhan Ayd›n, AS-
K‹ Genel Müdürü Kamil K›l›ç,
ASAD Yönetim Kurul Üyeleri
ile çok say›da ifladam› kat›ld›.

Yeme¤in ard›ndan ASAD’›n
faaliyetleri hakk›nda sineviz-
yon  gösterisi yap›ld›.2. Kuru-
lufl Y›ldönümü’nde bir konufl-

ma yapan ASAD Baflkan› Ha-
san Sezai Erdo¤an, ASAD’›n
Ankara’n›n sanayisi için
önemli giriflimlerde bulundu-
¤unu belirterek sanayiciler
olarak bir istikrar oluflturul-
mas›n› istediklerini belirtti. 

Ülke sanayisine büyük kat-
k›lar› olan Hidromek Yönetim
Kurul Baflkan› Hasan Basri
Bozkurt ve Tamer ‹skele Yöne-
tim Kurul Baflkan›n› Ekrem
Tamer, ASAD fleref üyelik-
lerine lay›k görüldü. Gecede
Türkçe olimpiyat› için gelen
misafirlerin yapt›¤› zeybek
gösterisi ve fliir dinletisi
misafirler taraf›ndan büyük il-
gi ile izlendi.

ASAD, 2. Kurulufl y›l
dönümünü kutlad›
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OOstim’de 6–20 May›s tarihleri
aras›nda aç›lan Donama Komu-
tanl›¤› 6. Malzeme Ser-

gisi sona erdi. Bin 150 adet
malzemenin bulundu¤u sergi-
yi toplam 539 fima ve iki bin
377 ziyaretçi gezdi. Sergi so-
nuçlar›n›n de¤erlendirildi¤i
toplant›da Donanma Komu-
tanl›¤› subaylar› sergilenen
malzemeleri üretmeye talip sa-
nayicilerin sorular›n› yan›tlad›-
lar. 

Ostim’de düzenlenen ve
yaklafl›k 500 firman›n inceledi-
¤i  serginin sonuçlar› OST‹M
yönetimi, Donanma Komutan-
l›¤› yetkilileri ve firma temsilci-
lerinin kat›ld›¤› bir toplant›da
de¤erlendirildi. Ostim Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n ve
Donanma Komutanl›¤›’n›n ilgili su-
baylar› ile savunma sanayi üreticileri-
nin kat›ld›klar› toplant›da sorular ve
görüfller dile getirildi. 

OST‹M Dan›flman› Nilüfer Ar›ak’›n
yönetti¤i de¤erlendirme toplant›s›n›n
aç›l›fl›nda  konuflan Yönetim Kurulu
Baflkan› Ayd›n, serginin hem kendile-
rine hem sanayicilere hem de di¤er
kamu kurumlar›na örnek oluflturdu-
¤unu anlatt›. 

Ayd›n flunlar› söyledi:
“Sergi bölgemize hareket getirdi.

Sonuçlar› da mutlu etti. Birçok güzel-
likler yafland›. Firmalar›m›z, üniversi-
telerimiz geldi. Birçok kamu kurumu
temsilcileri ziyaret etti, onlar da böyle
bir sergiyi örnek alacaklard›r. Bize de
bu tür sergilerin yönetimi konusunda
örnek oldu. Bereketli bir sergi oldu.
Daha önce de benzer sergiler aç›lm›fl-
t›, ancak bu farkl›. Bu ürünleri yurtd›-
fl›ndan döviz vererek al›yoruz, “Bun-
lar› siz yap›n, yard›mc› olal›m” deni-
yor. Biz bu süreçte sanayicimizin ya-

n›nday›z, onlar›n ihtiyaç duydu¤u Ar-
Ge ve benzer destekleri verece¤iz. Sa-

vunma sanayicilerimizi bir
araya getirmek istiyoruz.
Sergi bu projemizin arifesine
geldi. Bu da çal›flmalar›m›za
ayr› bir anlam ve güç katt›”
dedi. 

Ç›rakl›k Vakf› salonundaki
toplant›ya kat›lan savunma
sanayicileri prototipler, ima-
lat kriterleri, talep edilecek
miktarlar, firmalar›n ön de-
¤erlendirmeleri, say› garanti-
si, malzeme analizi, testler,
ihale flekli üzerine sorular
yönelttiler.

Sorular› yan›tlayan Do-
nanma Komutanl›¤› subayla-
r› al›mlar›n ihale flartnamele-

ri do¤rultusunda yap›ld›¤›n›, numu-
ne, prototip, teknik resim ve malzeme
analizi gibi konularda üreticilere yar-
d›mc› olacaklar›n›, imalat sürecinde
birlikte yürüyeceklerini söylediler.
Yetkililer aç›lacak ihaleler ve talep
edilecek malzemelere iliflkin bilgileri
Ostim Yönetimi ile paylaflacaklar›n›,
yönetimin kendileri için bir irtibat
noktas› olaca¤›n› vurgulad›lar.

De¤erlendirme toplant›s› bitiminde
Ostim Yönetimi taraf›ndan sergi süre-

cinde çeflitli görevler üstlenen Donan-
ma Komutanl›¤› subaylar›na birer flilt
verildi.  

‹ki hafta aç›k kald›
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› en-

vanterinde bulunan yedek/onar›m
malzemeleri içerisindeki yerli malze-
me oran›n› art›rmak, “yurt d›fl›ndan
tedarik edilen malzemelerin yerli sa-
nayi imkânlar› ile üretilebilirli¤ini tes-
pit etmek, yurt içinden temin edilen
malzemeler içerisinde rekabet ortam›
yaratmak ve alternatif üretici firmala-
r› tespit etmek maksad›yla” düzenle-
nen Donanma Komutanl›¤› Malzeme
Sergisi’nin 6’nc›s› OST‹M’in ev sahipli-
¤inde aç›ld›. 6 May›s’ta aç›lan sergi 20
May›s’ta sona erdi. 

Ziyaretçi say›s› Ostim’de ikiye katland›
ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹

Donanma 
Sergisi sona

erdi

Mithat Ertu¤ – (EMGE): “Çok gü-
zel, çok iyi organize olmufl bir sergiy-
di. Bizim için çok iyi oldu, san›r›m
Donanma için de iyi olacak sonuçlar.
Belki bu sergideki parçalar için de¤il,
ama Donanman›n Milli Gemi proje-
sinde yer alacak firmalar ç›kacak bura-
dan. Ostim’deki firmalar›n içinden 4
tanesi bile kat›lsa bu projeye çok bü-
yük bir baflar› olacakt›r. Bu yüzden
Donanma Komutanl›¤›na çok teflekkür
ediyoruz.” 

Bilal Büyüky›ld›r›m- (Kaizen
Teknoloji -Konya): “Bu serginin Türk
sanayisine büyük katk›s› olacak. Bura-
daki birçok parça, flu anda Türkiye’de
yap›labilir durumda. Gönül istiyor ki
Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri gibi
kurumlar da bu tür sergiler yaps›n. Di-
¤er kurumlar da bu bak›mdan Donan-
ma Komutanl›¤›n› örnek almal›. Çünkü
sergi, yerli sanayiciyle ordu aras›ndaki
en mükemmel ba¤lant›y› sa¤l›yor. Bu-
rada üretici üretece¤i mal› görüyor,
hedef fiyat› ve adedi görüyor, yap›p
yapamayaca¤›na hemen karar veriyor.

Onun için bu tür sergiler devam etmeli
diye düflünüyorum. 

Savunma sanayinde yerli üretimin
önemi flu: kalk›nm›fl ülkeler bu tekno-
lojiyi bize çok pahal›ya sat›yorlar. Ül-
kemizin bunda büyük kayb› var. Me-
sela buradaki baz› parçalar› biz yurt
d›fl›ndan al›nan fiyat›n›n onda birine
satsak bile kâr edece¤iz. Bir baflka
önemi de, zaman›nda K›br›s ç›kartmas›
oldu mesela. Biz o zaman silah, askeri
araç ald›¤›m›z ülkelerden bunlar›n ye-
dek parçalar›n› alamad›k, paras›yla da-
hi alamad›k. Bir ülkenin kendini savu-
nabilmesi için de mutlaka savunma
araç gereçlerinin ve onlar›n yedek par-
çalar›n›n o ülke taraf›ndan yap›lmas›
gerekir. E¤er biz Türkiye’mizi koruya-
bileceksek bunu kendi firmalar›m›zla
yapmam›z flartt›r.”

Alaettin Y›lmaz – (Mikron Maki-
ne): “Deniz Kuvvetlerinin Türk sanayi-
sine güvenerek bu sergiyi açmas› biz-
lerin çok sevindirdi. Bu sergi, ordunun
Türk sanayisini daha iyi tan›mas›na f›r-
sat yaratt›. Ama imalatç› arkadafllar›m›-

z›n da bu ifli çok ciddiye almalar› ge-
rekiyor. Ben emeklerin bofla gitmesin-
den endifle ediyorum. Genelde resmi
kurumlar ‹hale Kanununa tabi. Teklifle
ihaleye ç›k›l›r normal flartlarda, en
ucuz fiyat verene de ifl verilir. Ancak
bu prosedürle kaliteli ürün üretmek
mümkün de¤il. Do¤ru insanlar›n, do¤-
ru imalat yapmas› laz›m. Bizler kendi-
mize güveniyoruz. Türk sanayicisi
kendine güveniyor. Bizdeki imkânlar
yabanc›lar›n elinde yok hakikaten. Bu
yüzden donanman›n da bize güven-
mesini bekliyoruz.” 

Ziya Ünal – (Konya Sanayi Odas›
Meclis Üyesi):  “Bu tip oluflumlar› tak-
dirle karfl›l›yoruz. “Buradaki parça
adetlerine tak›lmay›n” dediler, ama yi-
ne de bizi düflündürtüyor. Mesela bu-
radaki bir parçadan 1–2 tane nas›l üre-
tilecek? Buna kal›p yap›lacak, model
yap›lacak, dökülecek… 1–2 tane için
u¤rafl›l›r m› u¤rafl›lmaz m›? Ama bize
adet miktar›n›n artabilece¤ini söyledi-
ler. Bu sergi bir öze dönüfl. TA‹’ye
yapt›¤›m›z bir ziyarette gördü¤ümüz

fley, yüzde 97 oran›nda uça¤›n moto-
rundan navigasyon sistemlerine, silah-
lara kadar yerli üretimin olmas›yd›.
Yüzde 3’lük bir k›s›m kalm›fl geriye ki
onu da aflabilece¤imizi zannediyorum.
Türkiye bir toptan aya¤a kalkma ham-
lesi yap›yor. Bu da bizi en çok mutlu
eden taraf.” 

Ziyaretçiler sergiden memnun, sonuçlardan umutlu
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TTürk ifl dünyas›n› uluslararas› arenada tan›t-
may› hedefleyen Turkish Business Opportu-
nities dergisi, Nisan 2008 say›s›n› Ostim’e

ay›rd›. Yay›n dili ‹ngilizce olan dergi, ekonomi ve
politika gazetesi Gözlem’in Ankara temsilcili¤i ile
Ostim OSB’nin ortak çal›flmalar›yla haz›rland›. 

Ostim’in 40. y›l› nedeniyle ç›kan Turkish Busi-
ness Opportunities Ostim Özel Say›s›, Ostim’deki
sektörlerin ve kurumlar›n Türkiye d›fl›nda da ta-
n›nmas›n› amaçl›yor. Dergi, Gözlem gazetesinin
ulaflt›¤› 6000 yurtd›fl› adresin yan› s›ra Ostim’in
kat›ld›¤› uluslararas› fuarlarda da da¤›t›lacak.

“Ülkemizi düflünen sanayici bu projede yer almak isteyecektir”“Ülkemizi düflünen sanayici bu projede yer almak isteyecektir”

MMay›s ay› içinde gerçekleflen
Donanma Komutanl›¤› Mal-
zeme Sergisi ve savunma sa-

nayinin yerlilefltirilmesi hedefi Or-
ganize Sanayi Bölgelerinde büyük
heyecan yaratt›. Ostim firmalar›n›n
yan› s›ra Türkiye genelindeki birçok
OSB’den firmalar›n ziyaret etti¤i
sergi, dikkatleri savunma sanayi fir-
malar›na çekti. Savunma sanayi ala-
n›nda 1987’den beri Ostim’de faali-
yet gösteren Dizayn Makine Mühen-
dislik, bu firmalar›n en önde gelen-
lerinden biri. Dizayn Makina’n›n or-
taklar›ndan Behzat Zeydan, savun-
ma sanayinin yerlilefltirilmesi ile il-
gili sorular›m›z› yan›tlad›.

—Savunma sanayinin yerlileflti-
rilmesi hakk›ndaki düflünceleriniz
nelerdir? Geçti¤imiz haftalarda Os-
tim’de aç›lan Donanma Komutanl›-
¤›n›n Malzeme Sergisi, savunma sa-
nayine sizce nas›l bir katk› sa¤lad›? 

—Türkiye’de teknolojinin gelifl-
mesiyle birlikte bu parçalar›n üreti-
lebilirli¤i de gündeme geldi. Bu ser-
gideki ürünler, Ostim’de üretilebile-
cek ürünlerdir. Çünkü Ostim OSB
olarak biz; üretim kapasitesi, maki-
nelerin geliflmiflli¤i ve test yetenek-
leri bak›m›ndan mesafe kat etmifl
durumday›z. Burada tek düflündü-
rücü nokta, oradaki parçalar›n say›-

sal olarak az olmas›d›r. Baz› parça-
lar›n kal›p masraflar› düflünüldü-
¤ünde, yurtd›fl›ndan gelen ürünler
fiyat yönünden daha cazip olabilir.
Ancak Donanma Komutanl›¤› kal›p
ve aparat yönünden de destek olur-
sa bunlar da çok rahat üretilebilir. 

Bu sergi, çok müspet bir flekilde
sonuçland›. Sergiyi gezen birçok fir-
ma Donanma ile ifl yapabilecek du-
rumda flu anda; Donanma Komu-
tanl›¤› yetkilileri bunlarla irtibat ku-
racaklar›n› söylediler. Bunlar çok

güzel sonuçlar. Biz de yak›nda nu-
mune üretimlerine bafllayaca¤›z. 

—Savunma sanayinde yerli üreti-
me geçmek sizce neden daha önce
de¤il de flimdi gündeme geldi?

—Bunu flöyle aç›klayabiliriz.
CNC tezgâhlar yaklafl›k 10 y›ld›r
Türkiye’de yayg›nlaflt›. Donanma da
asl›nda Gölcük Tersanesinde sürekli
bir sergi vard›. Sadece OSB’lerde
sergi açma fikri bu sene bafllad›. Ta-
bii ki bir zaman kayb› var burada,
ancak bunu telafi edecek teknolojik
geliflmeler de var. Umuyorum ki k›-
sa sürede yerlilefltirme hareketleri
h›z kazanacak. 

—Sergiyi ziyaret eden birçok kifli
üretilmesi gereken parça adetleri-
nin az oldu¤undan yak›n›yor. Ama
flu an üretimi yapabilecek nitelikte
de birçok firma oldu¤u söyleniyor.
Sizce bu firmalar›n hepsine yetebi-
lecek bir ifl potansiyeli olabilir mi?

—Say›ca az görünüyor, ama
önemli olan bizim bu ifli yapabildi-
¤imizi ispatlamam›z. Diyelim ki
parçadan 30 adet ihtiyaç var ve biz
firma olarak 2 adet yap›p gönder-
dik, bunu ispatlamak bile bizim için
büyük bir ad›md›r. Bu sergilenen
ürünler yedek parça ve tamir tak›m-
lar›yd›. Daha sonra büyük ihtiyaçla-
r›n gündeme gelece¤i söyleniyor.

Yeter ki yap›labilirli¤i gösterelim.
Arkas›ndan baflka mallar da sat›n
al›nabilir veya ihale edilebilir. Bu
ad›m›n neticesinde yerlilefltirme ha-
reketleri h›zlanacak diye düflünüyo-
rum.

—Savunma sanayinde faaliyet
gösteren bir firma olarak sizin he-
defleriniz nelerdir?

—Biz zaten savunma sanayinin
içindeyiz. fiu anda 10 firmaya çal›fl›-
yorsak, bu bizim için 11. firma olur.
Biz kendi ordumuza hizmet etmek-
ten onur duyar›z. Parasal olarak çok
genifl çapl› bir fley de¤il bu. Ancak
ordumuz da yurtd›fl›ndan gelen par-
çalarda ambargolardan dolay› s›k›n-
t› yafl›yor. “Benim ülkem bu s›k›nt›y›
yaflamas›n” diyen sanayici, KOB‹
mensubu mutlaka bu projede yer
almak isteyecektir. 

Büyük çapl› firmalar›n yan› s›ra
daha küçük çapl› firmalara avantaj
getirecek bu proje. Onlar da belgeli
çal›flmaya bafllayacak ve savunma
sanayine çal›flman›n yolu aç›lacakt›r
onlara da. Üniversal tezgâhla
çal›flan belki CNC’ye yönelecek,
savunma sanayinin ne istedi¤ini
görüp, kendini yenileyecektir. Yani
bu projenin avantajlar› çoktur.

Röportaj: fiirin Ayd›n

TT
ürkiye Odalar ve Borsa-
lar Birli¤i’nce düzenle-
nen 8. Türkçe Konuflan

Giriflimciler E¤itim Program›
için Türkiye’de bulunan
“Türkçe Konuflan ‹fl Adamlar›
Heyeti” Ostim’i ziyaret etti.

Ostim’deki baz› sektörler

ve ürünlerle ilgilenen heyet,
Ostimli sanayici ve ifladamlar›
ile OST‹M Yönetim Merkezin-
de ikili görüflme ve tan›flma
toplant›s›na kat›ld›. 

Giriflimciler ilgilendikleri
üretici firmalar›n fabrikalar›-
na ziyarette bulundular.  

TOBB yetkilileri organizas-
yonun amac›n›; Balkanlar,
Kafkasya, Ortado¤u Ve Orta
Asya ülkelerindeki Türkçe
konuflan giriflimcilerle Ül-
kemizin ba¤lar›n› güçlendir-
mek ve ticari iliflkilerini gelifl-
tirmek oldu¤unu kaydettiler.

Türkçe konuflan giriflimciler 
Ostim’deki firmalar› ziyaret etti

OST‹M’in ünü
s›n›rlar› aflt›!8. Türk-

çe Ko-
nuflan
Giri-
flimciler
E¤itim
Progra-
m› için
Türki-
ye’de
bulu-
nan
“Türkçe
Konu-
flan ‹fl
Adam-
lar› He-
yeti”
Ostim’i
ziyaret
etti.
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AT‹SAN’da elektrik devri için tören
AAT‹SAN Sanayi Sitesi,

elektrik sistemini OS-
T‹M OSB’yle yeniliyor.

Yenilenen yeni elektrik flebe-
kesinin iflletmesi de OST‹M
OSB’ye devredilecek. 

AT‹SAN Sanayi Sitesi Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Yaflar
Özelge, BEDAfi’›n 25 senedir
elektrik flebekelerine bak›m
yapmad›¤›ndan ve sistemin
eskidi¤inden yak›narak, OS-
T‹M OSB’ye ba¤l› olduklar›
için sistemi de¤ifltirme afla-
mas›nda bu devir ifllemine ih-
tiyaç duyuldu¤unu söyledi. 

Özelge, OST‹M OSB’den
al›nan elektri¤in BEDAfi’tan
al›nan elektri¤e göre daha ka-

liteli ve yüzde 15–20 oran›n-
da ucuz oldu¤una da dikkat
çekti. 

OST‹M Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n da, AT‹-
SAN’›n do¤ru ve cesaretli bir
karar verdi¤ini vurgulayarak,
bölgenin tamam›n› bu siste-
me dâhil etmeyi amaçlad›kla-
r›n› söyledi. Ayd›n, bu çal›fl-
man›n öteki sitelere de örnek
olmas›n› dileyerek, “Yeni tek-
noloji, elektri¤in daha kaliteli
olmas›n› zorunlu hale getirdi.
Özellikle bizim bölgemizdeki
CNC tezgâhlar çok hassas ve
en ufak bir elektrik dalgalan-
mas›nda bile kartlar› yan›yor.
Her kart›n yanmas› 4 bin–10

bin Euro’nun çöpe gitmesi de-
mek. AT‹SAN, bölgesinin bun-
dan sonra kaliteli bir elektrik
almas› için karar verdi. Biz de
bu karar› destekliyoruz. Bu-
nun nimetlerini AT‹SAN çok
k›sa bir süre sonra görecek”
dedi.  

4562 Say›l› Organize Sana-
yi Bölgeleri Kanunu gere¤i,
daha kaliteli ve ucuz elektrik
kullanmak için her OSB kendi
elektri¤ini kendi üretiyor,
bak›m ve onar›m ifllemlerini
kendi yap›yor. AT‹SAN elekt-
rik flebekesinin yenilenerek
devir aflamas›na geliflinin 55
gün içinde tamamlanmas›
planlan›yor. 

AT‹SAN elektrik flebekesinin yenilenerek devir aflamas›na 
geliflinin 55 gün içinde tamamlanmas› planlan›yor. 
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E
n çok sevdi¤imiz ak-
rabalar›m›z kimler-
dir? Gözümüzün içi-

ne sevgiyle bakan, 
Uzaktaysa

sesimizi duy-
mak için dö-
nem dönem
arayan,

‹htiyac›m›z
oldu¤unda
elinden geleni
yapaca¤›ndan
sonuna kadar
emin oldu¤u-
muz…

fiehirleraras›
yolculuklarda
hangi otobüs
firmas› bizim-
dir?

Son teknolojiyle üreti-
len araçlar› filosuna he-
men dâhil eden,

Muavini ter kokmayan
ve mesafeli davranan,

‹kramlar›nda sadece
tatl› severleri de¤il (kek),
ayn› zamanda tuzlu sever-
leri  (çubuk kraker) ve di-
yetteki sevimli insanlar›
da (eti form serisi) düflü-
nen firma.

Çiçekçimizi nas›l seçe-
riz?

Önce fiyat› uygun olan
çiçekçiden siparifl veririz,

Tasar›mdan memnun
kalmad›ysak ayn› fiyata
daha hofl buket haz›rlayan
bir çiçekçi aramaya baflla-
r›z,

Bir dönem sonra fiyat›
çok can›m›z› yakmayan
ayn› zamanda nas›l bir
buket istedi¤imizi hemen
anlay›p, hayalimizdekin-
den daha güzelini haz›rla-
yan çiçekçiyi bulur ve y›l-
larca onunla çal›fl›r›z.

Arabam›z›, kuaförümü-
zü (sadece bayanlar de¤il,
erkekler de), beyaz eflya
markam›z›, ayakkab› ma-
¤azam›z›,  esasen ayn› öl-
çütler belirliyor.

Memnuniyet havuzu-
muzun içini hangi marka
veya firma daha çok dol-
duruyorsa onu tercih edi-
yoruz. Bu seçim zaman
içinde kenarlar› yontula-
rak gün yüzüne ç›k›yor. 

Küçükken annemizin
bizi giydirdi¤i kadar fl›k
veya rüküflüz, babam›z›n
vitesine tespih takt›¤› ve
elinde tornavida ile hafta-
n›n 3 günü tamir etmeye
çal›flt›¤› araba kadar gü-
venliyiz.

Ortalama on ikili yafl-
lardan itibaren seçmen ol-
maya bafll›yoruz. ‹flte o
yafllardan son nefesimize

kadar seçiyoruz, seçiyo-
ruz, seçiyoruz... Dikkat
ederseniz tercihini müflteri
memnuniyetine önem ve-

ren noktalar-
dan yapan ki-
fliler, her türlü
ekonomik ha-
reketinde so-
runsuzdur. Bu
seçici insanlar;
istedi¤i yere
ba¤lanamad›¤›
için telefonu
f›rlatmaz, arac›
servisten ç›k-
t›ktan 3 km
sonra ayn› ar›-
zay› vermez,
her konuda o
hesap sorma-

dan hesap verme heyeca-
n›nda olan birileri vard›r
karfl›lar›nda. Çünkü tüm
ekonomik tercihlerinde,
müflteri memnuniyetini
garanti eden yerleri tercih
ederler.

Hayrettin Bey, yurtiçin-
deki her ifl seyahatinde
hizmet kayg›s› çekmedi¤i
otelde kal›r, kalmakta ›s-
rar eder,

Hande Han›m, saç›n›n
dip boyas› geldi¤i halde
kuaförünün tatilden dön-
mesini bekler,

Neden?
Seçtikleri hizmet alan-

lar›ndan emin ve mem-
nundurlar.

Peki, kazanan kimdir?
HAMMADDES‹ MEM-

NUN MÜfiTER‹ OLAN
F‹RMA

Gizli cevap
arzuakay@ostim.com.tr

Arzu AKAY
Ostim Müflteri ‹liflkileri

Koordinatörü

TTürk Ekonomi Bankas›
(TEB), Frans›z Kalk›n-
ma Ajans›’yla (AFD)

yapt›¤› anlaflma kapsa-
m›nda krediden yarar-
lanmak isteyen KO-
B‹’lerden Kurumsal
Sosyal Sorumluluk E¤i-
timine kat›lma koflulu
ar›yor. Bu kapsamda
bugüne kadar 85 firma,
26 milyon Euro tutar›n-
da AFD kredisi kullan-
d›.

Yap›lan aç›klamada,
TEB’in, geçen y›l AFD
ile imzalad›¤› anlaflma
an›msat›larak, TEB’in, bu
kapsamda sa¤lad›¤› 40 mil-

yon Euro tutar›ndaki düflük
maliyetli krediyi KOB‹’lere
yine düflük maliyetle sundu-

¤u bildirildi. AFD’nin, kre-
diyi, KOB‹’lerin sosyal so-
rumluluk bilincini art›rarak

sürdürülebilir kalk›nmaya
destek vermek amac›yla
kulland›rd›¤› kaydedilen

aç›klamada, krediden
yararlanman›n koflulu-
nun ise TEB’in KOB‹’le-
re verdi¤i ücretsiz Ku-
rumsal Sosyal Sorum-
luluk (KSS) E¤itimine
kat›l›m oldu¤u belirtil-
di. Aç›klamada, ücret-
siz verilen e¤itime kat›-
lan KOB‹’lere, ücretsiz
check-up yaparak, flir-
ketlerin sosyal sorum-
luluk konusunda kendi-

ni gelifltirmesi gereken
alanlar›n da ortaya kon-
du¤u ifade edildi.

TTÜS‹AD ve Sektörel Der-
nekler Federasyonu
(SEDEFED), “Türkiye

Sanayisine Sektörel Bak›fl”
raporunun tan›t›m› dolay›-
s›yla “Sanayi Politikas›: Sek-
törler, Geliflmeler ve E¤ilim-
ler” toplant›s›n› düzenledi.
Toplant›da
konuflan Sa-
nayi ve Tica-
ret Bakan›
Zafer Ça¤la-
yan, Bakan-
l›¤›n›n yü-
rüttü¤ü en-
vanter çal›fl-
malar›n›n
önemine
iflaret ede-
rek, “2 mil-
yon 100 bin
kay›tl› firman›n MR'›n› çek-
mifl durumday›z” dedi. Ça¤-
layan, Türkiye için en do¤ru,
en etkin sanayi politikas›n›
tasarlamak ve uygulamak
için bakanl›k olarak humma-
l› bir çal›flma içinde bulun-
duklar›n› belirterek; hedef-
lerinin tüm dünyada Türki-
ye'nin baflar› öyküsünün an-
lat›lmas› oldu¤unu ifade et-
ti. 

Türkiye'nin 21. yüzy›lda
hayata geçirece¤i sanayi po-
litikas›n›n; seçilmifl baz› sek-
törlere teflvik vermenin öte-
sine geçen, geliflmifl ve yeni
geliflmeye aç›k tüm sektör-
lerde iflletmelerin verimlili-
¤ini art›rmaya yönelik politi-

kalar› içermesi gerekti¤ini
vurgulayan Ça¤layan, Türki-
ye'nin sanayi stratejisinin or-
tak ak›l ve kat›l›mc› bir yak-
lafl›mla tasarlanmas› gerekti-
¤i inanc›nda olduklar›n› be-
lirtti. “Bu nedenle ülkemiz
ad›na ortaya konulacak olan

sanayi strateji belgesinin bir
diyalog ve iletiflim belgesi
olmas›na önem veriyor ve
yeni geliflmeler do¤rultusun-
da sürekli güncellenmesi ge-
rekti¤ini vurguluyoruz” di-
yen Bakan Ça¤layan, Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤› olarak
haz›rlayacaklar› sanayi stra-
tejisinin temel verilerini bu
y›lsonuna kadar tamamla-
may› hedeflediklerini söyle-
di.  ‹lk ad›m› sanayi envante-
rinin oluflturdu¤u bir çal›fl-
may› tamamlamak üzere ol-
duklar›n› bildiren Ça¤layan,
“530 bin kay›tl› kurumlar
vergisi mükellefi ve 1 milyon
576 bin gelir vergisi mükel-
lefi kuruluflumuzun öz kay-

nak, üretim, ihracat, istih-
dam, katma de¤er, Ar-Ge ve
karl›l›k oranlar›n› gerçek ra-
kamlarla de¤erlendirdik.
Emin olun bu bilgiler hepi-
mizin ezberini bozacak. Ger-
çek bir Türkiye foto¤raf›n›
gözler önüne serecektir.

Sektör sektör, kent
kent Türkiye'nin
ekonomik haritas›
ortaya ç›k›yor. Bu
çal›flmam›zla ülke,
bölge ve kent ba-
z›nda hangi sek-
törlerde ne kadar-
l›k öz kaynak ve
çal›flanla hangi
karl›l›k oran›na
ulafl›labildi¤ini net
olarak görebilece-
¤iz. Hangi sektör-

lerin, hangi bölgemizde ve
kentimizde kümelendi¤ini,
kar marj› dâhil bütün ekono-
mik parametreleriyle birlikte
tespit edebilece¤iz. Cumhu-
riyet tarihimizde ilk kez tica-
ri ve s›naî Türkiye haritas›n›
elimize alaca¤›z” fleklinde
konufltu.  Haz›rlayacaklar›
sanayi stratejisi do¤rultu-
sunda teflvik sistemini de ye-
niden ele alacaklar›n› anla-
tan Ça¤layan, yeni teflvik
modelinin bölgeselli¤in ya-
n›nda sektörel ve proje bazl›
olarak yap›land›r›laca¤›n›,
yüksek rekabet gücüne ve
katma de¤ere dayal› sektör-
lerin teflvikte öncelik alaca-
¤›n› belirtti. 

TT
ürk Standartlar Enstitü-
sü’nün (TSE) Baflkanl›-
¤›na Baflkanvekili Tahir

Büyükhelvac›gil seçildi.
TSE’nin bugün yap›lan 47.
Ola¤an Genel Kurulu’nda
gerçeklefltirilen seçimlerde

eski Baflkan Kenan Malatya-
l› aday olmad›. Tek aday ile
gidilen seçimde Baflkanl›¤a
halen Baflkanvekili olan
Konya Sanayi Odas› Baflkan›
Tahir Büyükhelvac›gil, Yö-
netim Kurul üyeliklerine de

‹brahim fiener, ‹brahim
Ça¤lar, Hüsnü Tekin ve
Mehmet Vehbi Günen seçil-
di. Yeni Baflkan Büyükhel-
vac›gil ile yönetim kurulu
üyeleri üç y›l süreyle görev
yapacak.

Ça¤layan: Türkiye’nin ilk s›naî 
ve ticari haritas›n› ç›kar›yoruz

TEB'den, KOB‹'lere ‘e¤itim ön flartl›’ ucuz kredi

TSE’nin yeni baflkan› Tahir Büyükhelvac›gil

KOB‹’lerle ‹lgili 
Yay›nlar:
KOB‹’lerin Olmazsa

Olmazlar›, Muhittin fiim-
flek, Alfa Yay›nlar›

KOB‹ Rehberi, 
Ercan Alptürk
Serbest Yay›nlar:
Son Yeniçeri, Reha

Çamuro¤lu, Everest Yay›n-
lar›, Osmanl›’ya
Yeniçerilerin gözünden
bakmam›z› sa¤layan bir
eser.

‹ki Türk’ün Ölümü, 
S›tk› Uluç, Ümit 
Yay›nlar›
“Bu kitap, ün için, un-

van için, para kazanmak
için yaz›lmad›.

Bu kitap, K›fllal›’n›n say-
g›de¤er ö¤rencileri için,
çok sevdi¤i Türk insan›
için, umutla kaleme al›nd›.

Bu kitap, ac›lar› de¤il,
mutluluklar› paylaflmak için
yaz›ld›.”

ÇOK OKUMALI
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SS.S. Ostim Küçük Sanayi Sitesi
Yap› Kooperatifi 39. Ola¤an Ge-
nel Kurulu ve Ostim Endüstriyel

Yat›r›mlar ve ‹flletme A.fi. 2007 Mali
y›l›na iliflkin Ola¤an Genel Kurulu
Toplant›lar›, 17 May›s 2008 tarihin-
de METEM Toplant› Salonunda ya-
p›ld›. Toplant›da ilk olarak, Ostim
Yönetim Kurulu’nun 2007 y›l›nda
yapt›¤› faaliyetler sunuldu. Koopera-
tifin çal›flmalar›nda gelinen son du-
rum ve inflaat imalatlar› hakk›nda
aç›klamalar yapan Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n; konut ve tica-
ret merkezi inflaatlar›n›n tamamlan-
d›¤›n›, iskân ve tapu ifllemlerinin so-
nuçland›r›lmaya baflland›¤›n› belirt-
ti. Bugün Ankara’da “sanayi” denilin-
ce akla Ostim’in geldi¤ine dikkat çe-
ken Ayd›n, “Bir rüya olarak bafllayan
Ostim projesi geride b›rakt›¤›m›z y›l-
larda sürekli geliflerek dünyan›n dört
bir yan›ndan devlet yetkililerinin,
uzmanlar›n, akademisyenlerin ve
ifladamlar›n›n örnek ald›klar› ve ör-
nek gösterdikleri bir sanayi bölgesi
haline gelmifltir” dedi.

Kooperatif ortaklar›n›n da söz al-
d›¤› genel kurulda; emlak vergileri,
bofl arsalar›n aidat›, yeflil alanlar,
at›k kâ¤›tlar, bat› yakas›ndaki D-E ar-
salar› gibi konular tart›fl›ld›. Elefltiri-
lere yan›t veren Ayd›n, emlak vergi-
leri hakk›ndaki kanun ve yönetme-
liklerin ba¤lay›c› oldu¤unu, ancak
konuyu takip ettiklerini belirtti. Ay-
d›n, bofl arsalar için al›nan aidatla-
r›n, belediyelerin talep etti¤i fiyattan
çok daha düflük oldu¤unu ama bun-
lar›n düflürülmesi için de teklifte bu-
lunacaklar›n› söyledi. Yeflil alanlar›n
hukuki olarak OSB içinde oldu¤una
dikkat çeken Ayd›n, bunlar›n bak›m,
onar›m ve sulamas› konusunda da
Büyükflehir Belediyesinden destek
alacaklar›n› ifade etti. Kat›l›mc›lar-
dan Hamza Y›lmaz’›n Ostim’deki at›k
kâ¤›t konusuna dikkat çekerek özel-
likle a¤aç dikme flölenlerinden sonra
bu s›k›nt›n›n yafland›¤›n› dile getir-

mesi üzerine Ayd›n, konuyla OSB
Çevre Müdürlü¤ünün ilgilendi¤ini,
firmalara at›k kâ¤›t kutular›n›n da¤›-
t›ld›¤›n› ve her Sal› toplama yap›ld›-
¤›n› belirtti. Ayd›n elefltirilere karfl›-
l›k, “Organize sanayi bölgesi olduk
ve bu konuda bir sürü nimetten fay-
dalanmaktay›z. Ostim’de birçok gü-
zellik oluyor; biz de bu iflleri bir iba-
det kabul ederek çal›flmaktay›z” de-
di.

Toplant›da ayr›ca, tapu ve resmi
kurumlarda s›k›nt› yaflanmamas›
ad›na ortaklardan istenen yetkilere
dair belge oyland›. Yetkiler,  Divan
Baflkan›nca aç›klanarak 1163 say›l›
Kooperatifler yasas› kooperatif ana
sözleflmesinin ilgili maddeleri ile Ge-
nel Kurul kararlar›na kooperatifin ve
ortaklar›n menfaatlerine olacak fle-
kilde kullanmalar› hususu belirtile-
rek kabul edildi. 

S.S. Ostim Küçük Sanayi Sitesi Ya-
p› Kooperatifi 39. Ola¤an Genel Ku-
rulu’nun ard›ndan Ostim Endüstriyel
Yat›r›mlar ve ‹flletme A.fi.’nin 2007
Mali y›l›na iliflkin Ola¤an Genel Ku-
rul Toplant›s›’na geçildi. Toplant›da
flirketin  çal›flmalar›, gelinen son du-
rum ve inflaat imalatlar› hakk›nda
aç›klama yap›ld›. Ayd›n, May›s ay›n-

da gerçeklefltirilen Donanma Komu-
tanl›¤› Malzeme Sergisi’ni örnek gös-
tererek “Ostim’deki imalatç›larla bü-
yük projelere girerek bölgemize ifl
getiriyoruz, ihracatla ilgili organizas-
yonlar kurarak ülkemize döviz ka-
zand›r›yoruz; bu nedenledir ki yeni
binalar, imalathaneler, ifl merkezleri
infla ederek istihdam› ve katma de-
¤eri art›r›yoruz. Yeni ifltirakler ve flir-
ketler kurarak bölgemize yeni loko-
motif firmalar kazand›r›yoruz” dedi. 

Ostim Kooperatifi ve Ostim Yat›r›m Genel Kurullar› yap›ld›

AYDIN: Yapt›¤›m›z iflleri ibadet kabul ediyoruz

l
S.S. Ostim
Küçük Sana-
yi Sitesi Yap›
Kooperatifi
39. Ola¤an
Genel Kuru-
lu’nun ard›n-
dan Ostim
Endüstriyel
Yat›r›mlar ve
‹flletme
A.fi.’nin
2007 Mali
y›l›na iliflkin
Ola¤an Ge-
nel Kurul
Toplant›s›’na
geçildi. 

l
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AA
PEKS Boya ve Kaplama, OST‹M OSB’de 830
metrekarelik kapal› alan üzerine kurdu¤u tesis-
te elektrostatik toz boyama ifllemi ile faaliyetle-

rine bafllad›. Tesisteki te-
mel bölümler sprey yüzey
temizleme hatt›, kurutma
f›r›n›, toz boya kabini, pi-
flirme f›r›n› ve konveyör
hatt› olarak s›ralan›yor. 

APEKS kaplama firmas›
yetkileri tesise ve çal›flma-
lar›na iliflkin olarak flu bil-
gileri verdiler:

“Tesisimizin sprey yü-
zey temizleme hatt›, ya¤
alma banyosu, fosfatlama banyosu, durulama ve pa-
sivasyon tanklar›ndan oluflmaktad›r. Yüzey temizli¤i
ve kaplama, sprey hatt›n›n alt k›sm›nda bulunan
tanklardaki kimyasal maddenin nozullerden bas›nç
yoluyla püskürtülmesi ile yap›l›r. Sprey hatt›ndan ç›-
kan parçalar s›ras›yla kurutma f›r›n›na ve boya kabi-
nine gelirler. Boya kabininde çapraz konumda duran
iki farkl› tabanca ile parçalar ayn› anda çift tarafl›
olarak boyan›rlar. Kullan›lan boya kabini filtre sis-
temli geri kazan›ml› toz boya sistemine sahiptir. Bu
sistemde toz partikülleri parçalanmaz böylece dönü-
flümdeki boyan›n yüzey görünümündeki kalite bo-
zulmaz. Boya kabininden sonra metal parçalar piflir-
me f›r›n›na gelir. Tesisimizde 114 metrelik konveyör
hatt› bulunmakta, metal parçalar bu hatt›n bir nok-
tas›ndan as›ld›ktan sonra kaplanm›fl ve boyanm›fl bir
flekilde ayn› noktadan al›nmaktad›r. Tesisimizde
2,5m*0,9m*0,6m boyutlar›na kadar olan parçalar
boyanabilmektedir. Tesisteki bütün bölümlerin ku-
mandas› ve s›cakl›k de¤erleri elektrik ünitesi üzerin-
de bulunan kumanda panelinden takip edilebilmek-
tedir. Tesisimizde kullan›lan kimyasal madde insan
sa¤l›¤› ve çevre temizli¤i aç›s›ndan di¤er sistemlere
göre daha avantajl›d›r. Kullan›lan kimyasal madde
ile hem alüminyum hem de DKP sac malzemenin
fosfat kaplamas› yap›labilmektedir.”

H
er aç›dan çeliflkiler içinde yaflayan
bir toplumuz biz. Zor olan› her za-
man baflarm›fl›z. Zaten esas baflar›

çeliflkilerden bir de¤er yaratmak de¤il mi?
Milli gelir (national income) veya gayrisafi
milli has›la (gross national product) ya da
safi milli has›la (net national product) gibi
içinde milli olan de¤erlerimizi yabanc› ser-
maye (foreign capital) ile art›rmak peflin-
deyiz. Son dönemde “milli” kelimesini
kullanmak hamaset, d›fl dünyaya kapal›
olmak gibi alg›lanmaya bafllad›. Ben de
gelirle ilgili iktisadi kavramlar›n ‹ngilizcesi-
ni özellikle kaydettim. Çünkü tüm dünya-
da gelirin millisi de var, sermayenin ya-
banc›s› da var.

Ülkeyi yönetenlerin amac› kendi yöne-
timleri alt›ndaki tüm ahaliyi daha müref-
feh yaflatmak olmal›d›r. ‹nsanlar mutlu
olarak, güven içinde yafl›yorlarsa ve yafla-
d›klar› ülkeden gurur duyabiliyorlarsa o ül-
kenin yöneticileri baflar›l› demektir. Ölçü-
lemeyen kavramlardan hareketle yabanc›
sermayeyi de¤erlendirmek bizim iflimiz
de¤il. Mesela mutlu insanlar, gururlu kifli-
ler, kendine güvenen bireyler, milli güven-
li¤in sa¤lanmas› gibi ölçülemeyen özellik-
leri yabanc› sermaye ile yan yana getire-
rek ahkam kesmek yerine refah, zengin-
lik gibi daha ölçülebilir ve karfl›laflt›rmaya
uygun tabirleri kullanarak çözümlemeye
devam edelim.

‹nsanlar›n daha fazla refah içinde yafla-
mas› için ülkelerin zenginleflmesi gerek-
mektedir. Ülkelerin zenginleflmesi için
milli gelirlerini art›rmalar› gerekir. Peki
milli gelir nas›l artar? Milli gelirin hangi

kaynaklardan elde edildi¤ini görebilmek
için basit mant›kla bir ailenin gelir kay-
naklar›n›n nelerden olufltu¤una bakal›m.
Ailede eme¤iyle para kazanan kifli ya da
kifliler varsa eve ücret kaynakl› gelir giri-
yor demektir. E¤er evde ifl ve iflletme sa-
hibi birileri varsa yap›lan iflin kar› evin ge-
lir kayna¤›d›r. Ayr›ca aile servet ya da ser-
maye sahibi kiflilerden olufluyorsa eve kira
ya da faiz geliri giriyor demektir. Yani ge-
lir; ücretten, kardan, faizden ya da kira-
dan oluflmaktad›r.

Dolay›s›yla ülkeyi yönetenlerin amac›
bu dört gelir kayna¤›n› art›r›c› tedbirler al-
mak, politikalar uygulamakt›r. Peki bu ge-
lirler hangi kaynaktan elde edilmektedir?
Tabii ki ülkemizdeki iflletmelerin %99’unu
oluflturan KOB‹’ler, bu gelirlerin kayna¤›-
n› oluflturan ana ekonomik aktörlerdir.
Belki Milli gelirimiz içinde %56 ile en yük-
sek paya sahip olan hizmetler sektörü
KOB‹’lerimizle alakas›z görülebilir. Ancak
bu sektördeki hizmetler de önemli ölçüde
KOB‹’lerimiz taraf›ndan üretilmektedir.
Dolay›s›yla milli gelirimizin kayna¤›nda
büyük oranda KOB‹’lerimiz bulunmakta-
d›r. Mesela Ostim’deki bir KOB‹, iflçi ça-

l›flt›r›p ücret ödedi¤i, patronuna kar da¤›t-
t›¤›, sermayesini kulland›¤› bankaya faiz
ödedi¤i, kiralad›¤› menkul ve gayrimenkul
için kira ödedi¤i ölçüde gelir yarat›yor de-
mektir. KOB‹’mizin cirosu artt›¤› ölçüde
bu kalemlerden herhangi biri ya da birka-
ç›yla ilgili ödemelerin tutar› da artacakt›r.
O zaman “yöneticilerimizin amac› ülkenin
milli gelirine katk›da bulunan Ostim’deki
bir KOB‹’nin ifl hacminin sürekli art›r›lma-
s›n› sa¤layacak tedbirler almakt›r” diyebili-
riz.

KOB‹’nin yabanc› sermayeli bir flirket
oldu¤unu varsayarak durumu de¤erlendi-
relim: Çal›flanlar aç›s›ndan milli gelirimizi
olumsuz etkileyen bir durum söz konusu
de¤ildir. Çünkü iflletmede yabanc›lar çal›fl-
mayaca¤›na göre ücret gelirleri milli geli-
rin ana unsuru olmaya devam edecektir.
Normal flartlarda mülk sahibi yabanc› ol-
mayaca¤›na göre kira gelirimiz de milli ol-
maya devam edecektir. Faiz aç›s›ndan du-
rum iki nedenle biraz karmafl›kt›r. Birinci-
si bankalar›m›z›n üçte birinden fazlas› ya-
banc› sermayeli hale gelmifltir. fiirketleri-
mizin kulland›¤› banka kredilerinin faizleri-
nin bir k›sm› yabanc› sermayeli bankalara

gidecek ve bankalar›n elde edece¤i karlar
d›flar›ya transfer edildi¤inde ödenen faizle-
rin milli bir gelir özelli¤i olmayacakt›r.
‹kincisi flirketlerimizin kulland›klar› yabanc›
kredilere ödedikleri faizler de milli geliri-
mizi art›rmayacakt›r. Kar aç›s›ndan bak›l-
d›¤›nda elbette yabanc› yat›r›mc› sahip ol-
du¤u flirketten elde etti¤i kar› yurt d›fl›na
transfer edecektir. Yani kar milli özelli¤ini
kaybedecektir.

Yukar›da aç›klamaya çal›flt›¤›m›z husu-
su uygulamada gayrisafi yurtiçi has›la
(GSY‹H) ile gayrisafi milli has›lay›
(GSMH) karfl›laflt›rarak takip edebiliriz.
GSY‹H’ye yurtd›fl›ndan elde etti¤imiz net
faktör gelirlerini ekledi¤imizde buldu¤u-
muz GSMH Almanya’daki iflçilerimiz sa-
yesinde GSY‹H’den hep daha yüksek
olurdu. Ancak son dönemlerde yabanc›
sermayenin kar transferleri GSMH’mizi
azaltmaya bafllad›. Art›k GSMH’miz
GSY‹H’mizden daha düflük seyredecektir.
Çünkü ülkemizde kazan›lan kar, transfer
edilen ülkenin GSMH’s›n› art›racakt›r.

D›fla aç›k bütün ülkelerin yabanc› ser-
maye çekmeye çal›flt›klar› bir dünyada ya-
banc› sermayenin olumlu etkisi inkar edi-
lemez. Ancak bu olumlu etkinin nerede
bafllad›¤›n›, hangi flartlarda devam edece-
¤ini ve maliyetinin ne olaca¤›n› iyi hesap-
lamak gerekir. Mesela KOB‹’lerimizin
aleyhine iflleyecek bir yabanc› sermaye
politikas›n›n uzun vadede fakirlefltirici etki-
sine dikkat çekmek istiyorum. Yabanc›
sermayeyi cezbeden mevcut kur ve faiz
politikalar› milli KOB‹’lerimizi olumsuz et-
kilemektedir. Buna da dikkat…

Abdullah ÇÖRTÜ
acortu@hotmail.com

Yabanc› sermaye, milli 
gelir ve KOB‹’lerimiz

OO
stim ve Gimat kavflaklar›,
Ankara Büyükflehir Bele-
diyesi taraf›ndan yap›la-

cak köprülü kavflak inflaatlar›
nedeniyle 25 May›s 2008 tari-
hinden itibaren tek yönlü olarak
trafi¤e kapat›ld›. ‹nflaat çal›flma-
lar› için kavflaklarda yeni trafik
düzenlemesi uygulanacak. Ça-
l›flma alanlar›n›n çevresindeki ifl
merkezleri ve konutlara ulafl›m
ise kontrollü geçifllerle sa¤lana-
bilecek.

Çal›flmalar süresince trafi¤e
kapat›lacak yollar ve sürücüle-
rin kullanabilecekleri yeni gü-
zergâhlar flöyle: Baflkent Bulvar›
Vedat Dalokay Park›, Ba¤dat

Caddesi ise Demetevler – 12.
Cadde Kavfla¤›’ndan itibaren ta-
fl›t trafi¤ine kapat›lacak. Ba¤dat
Caddesi'nin Aselsan Kavfla¤› ile
Atisan Kavfla¤› aras› ve Anadolu
Bulvar›'n›n Çevre Otoyolu ile
ODTÜ yönü gelifl ve gidifl olarak
trafi¤e aç›k bulundurulacak.
Ulus, K›z›lay ve Gimat yönü ile
Bat›kent-OST‹M aras›nda araç
kullanan sürücülerin Fatih Sul-
tan Mehmet Bulvar›'n› (‹stanbul
Yolu'nu) takip etmeleri; Deme-
tevler yönünden gelip, Gimat'a
gidecek sürücülerin Fatih Sultan
Mehmet Bulvar›'n› (‹stanbul Yo-
lu'nu) takip etmeleri; Keçiören
ve Demetevler yönü ile OST‹M

ve Bat›kent aras›nda gidecek sü-
rücülerin Vatan Caddesi, 17.
Cadde ve Al›nteri Bulvar›'n› ta-
kip etmeleri; OST‹M ile Atisan
ve Y›ld›z Sanayi istikametine gi-
decek sürücülerin Al›nteri Bul-
var› ve Uzay Ça¤› Caddesi'ni ta-
kip etmeleri gerekmektedir. Ça-
l›flmalar boyunca toplu tafl›m
araçlar› da söz konusu güzer-
gâhlar› takip edecek. Ayr›ca ça-
l›flma alanlar›n›n yak›n çevresin-
de bulunan ifl merkezleri ile ko-
nut alanlar›na ulaflmak isteyen
sürücülerin, yol kapatma alanla-
r›nda oluflturulacak olan “kont-
rollü geçifl alanlar›”n› kul-
lanacaklar. 

Ostim ve Gimat kavflaklar› 
trafi¤e kapat›ld›

APEKS Boya 
Ve Kaplama
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11976 y›l›nda ‹stanbul’da kurulan
Starçelik, büro donan›mlar›yla
bafllad›¤› faaliyet alan›na bugün

fabrika ekipmanlar›n› da ekleyerek
devam ediyor. 1995’te endüstriyel
çal›flma ekipmanlar› alan›ndaki mev-
cut modüler tasar›mlar›n› gelifltiren
firma, 2007’de tafl›nd›¤› yeni fabrika-
s›yla y›ll›k sac iflleme kapasitesini
3000 tona ç›kard›. 

Starçelik; iflyerleri, fabrikalar, ser-
visler, atölyeler ve bürolara yönelik
alet dolaplar›, çal›flma tezgâhlar›,
raflama sistemleri, ma¤aza dona-
n›mlar›, tafl›y›c› ekipmanlar, kitle ile-
tiflim ortamlar›, arflivleme sistemleri,
lojistik depolama sistemleri, büro ar-
flivleme sistemleri, klasör dolaplar›,

endüstriyel ve büro çal›flma ekip-
manlar› üretiyor. Ürünlerde kullan-
d›klar› sac›n kalitesi, sac›n ifllenme-
den önce geçirdi¤i ifllemler ve iflçilik
bak›m›ndan sektördeki en kaliteli
ürünü üreten Starçelik; Belçika, ‹s-
veç ve ‹srail gibi ülkelerle de çal›fl›-
yor. 

A¤›rl›kl› olarak Marmara, Ege ve
‹ç Anadolu Bölgeleriyle çal›flan fir-
ma; 3,5 sene önce açt›¤› Ostim
OSB’deki showroom’uyla ürünlerini,
Ankara ve yak›n çevresine de tan›t-
ma imkân› buluyor. Ostim flubesini
açmaktaki amaçlar›n›n büyük pazar-
lardaki paylar›n›, küçük ve orta öl-
çekli iflletmeler taraf›na da aktarabil-
mek oldu¤unu söyleyen firma yetki-

likleri; Aselsan,
Roketsan, TA‹ gi-
bi kurulufllarla
da çal›flt›klar›n›
belirtiyorlar. Ço-
¤unlukla savun-
ma sanayi, oto-
motiv, beyaz efl-
ya, tekstil, plas-
tik, g›da sektörle-
riyle çal›flan Star-
çelik; savunma
sanayinin yerli-
lefltirilmesinden
olumlu olarak et-
kilenecek kuru-
lufllardan biri
görünüyor.  

TTürkiye’deki KOB‹’lere özel bili-
flim reçeteleri sunma hedefiyle
geçti¤imiz Ekim ay›nda yola ç›-

kan Netsis Teknoloji T›r› 28–30 Ma-
y›s tarihlerinde Ostim OSB’deydi. 3
gün boyunca düzenledi¤i seminer-
lerle Ostim firmalar›na Netsis ürün-
lerini tan›tan Teknoloji T›r›; ifl yaz›-
l›mlar›, insan kaynaklar› çözümü,
müflteri iliflkileri yönetimi gibi prog-
ramlarla KOB‹’leri gelifltirerek reka-
bet güçlerini art›rmay› amaçl›yor. 

1991 y›l›ndan beri ifl yaz›l›mlar›
üzerine çal›flan Netsis; kurumlar›n
ve ticari topluluklar›n ifl süreçlerinin
entegrasyonunu gerçeklefltiriyor.
2001 y›l›nda “Microsoft En ‹yi Ticari
Yaz›l›m Ödülü”nü alan firma, ku-

rumsal kaynak planlamalar› (ERP)
üzerine çal›fl›yor. Sat›n alma, sat›fl
da¤›tma, malzeme yönetimi, üretim
planlama konular›nda da hizmet ve-
ren Netsis; ‹zmir, ‹stanbul ve Anka-
ra’daki ofisleriyle tüm Türkiye’de;
Tahran, Bakü, Kiev ve Kahire’deki
ofisleriyle ise yurtd›fl›nda faaliyet
gösteriyor. Netsis’in Ostim’de çal›flt›-
¤› firmalar aras›nda Telmek, Dizayn
Makina, Kes Klima ve Esmaksan
bulunuyor. Ostim’den sonra 1–2
Haziran tarihlerinde Sincan OSB ve
3–5 Haziran tarihlerinde de ‹vedik
OSB’de da tan›t›mlar yapan Tek-
noloji T›r›, bu y›l içinde
Anadolu’daki 20 bin KOB‹’yi ziyaret
etmeyi planl›yor. 

Ekonomik 
önlemlerin anlam› 

Ü
lkemizde 1950’den bu yana
uygulanan ekonomi politikalar›
evlere flenliktir. Bu dönem eko-

nomi programlar›n›
“Cahiliye Devri Ekono-
mi Politikalar›” olarak
tan›ml›yorum. Bu dö-
nemde ülkeyi “kalk›nd›-
r›yorum” iddias›nda bu-
lunulmufl ama
1950’den 2008 kadar
halk sürekli krizlere ma-
ruz b›rak›lm›flt›r. 58 y›l-
l›k ekonomik “cahiliye”
döneminin en belirgin
özelli¤i düflük kur, yük-
sek enflasyon, sürdürü-
lemez cari aç›k, kay›td›-
fl›l›k, ve ekonomik krizdir. “Cahiliye”
devrinin ilk krizi 1953 y›l›nda baflla-
m›flt›r. Son kriz de 2001 tarihinde
kendini göstermifltir. Son krizden
sonra al›nan tedbirlerle ülke ekono-
misi kendini biraz toplam›fl anatomik
yap›s›n› uyumlu hale getirmiflti. An-
cak 2002 y›l›ndan bu yana uygula-
nan cari aç›k odakl› politika beklenen
sona gelmifltir. 

Cari aç›k odakl› bir ekonomi poli-
tikas›n›n kaç›n›lmaz sonucu, ekono-
mide küçülme, iflsizlik, enflasyon ve
yüksek faizdir. Cari aç›kla sa¤lanan
düflük enflasyon, düflük faiz ve yük-
sek büyüme, sözde baflar›dan öteye
gidemez. Hükümet 6 y›ldan bu yana
uygulad›¤› politikalar›n sonucunda or-
taya ç›kan ekonomideki küçülme, ar-
tan iflsizlik, enflasyon ve faize karfl›
birtak›m önlemler almaya bafllam›flt›r.

‹stihdam paketi, Sosyal Güvenlik
Yasas›, Orta Vadeli Mali Program,
GAP Program›, Y‹D yasas›ndaki bir-
tak›m esneklikler, Ar-Ge destekleri-
nin art›r›lmas› hükümetin ekonomi
için son dönemde ald›¤› önlemlerin
bafll›klar› olmufltur. Ne yaz›k ki, al›-
nan bu önlemlerin istenilen sonucu
verece¤i kanaatinde de¤ilim. 

Yap›lan bu düzenlemelerin anlaml›
olabilmesi için, ekonominin içinde
bulundu¤u olumsuz durumun (iflsizlik,
enflasyon, cari aç›k, kay›t d›fl›l›k) se-
bepleri ile tutarl› olmas› gerekir. 

Oysa al›nan önlemlerin nedenlerle
hiç bir iliflkisi bulunmamaktad›r. Kafl
yapay›m derken göz ç›karan ya da
“bal yapmaz ar›” tipi önlemler ile
ekonomi içinde bulundu¤u durumdan
kurtulmayaca¤› gibi, daha da a¤›rla-
flacak bir yap›ya do¤ru sürüklenecek-
tir.

Ülkemiz ekonomisinin klasik soru-
nu, yöneticilerin ülkeyi hurafelerle
kalk›nd›racaklar›na inanmalar›d›r. ‹k-
tisat da bir bilimdir ve bir ekonomi-
nin nas›l kalk›naca¤› da ancak bilim-
sel yöntemlerle olur. Al›nan önlemle-
re bakt›¤›m›zda ekonomimizin klasik
sorunlar› olan düflük döviz kuru, yük-
sek faiz ve yüksek cari aç›¤a hiçbir
faydas› olmayacakt›r. Bunlara faydas›
olmayan önlemler anlaml› de¤ildir.
Sosyal Güvenlik Yasas› ancak etkisini
2035 y›l›ndan sonra gösterecektir.
Bu tarihe kadar gelecek kuflaklar›n

hakk› gasp edilmeye devam edecek-
tir. 16.500.000 oy alm›fl hükümet
bu gasp› engelleyemiyorsa kim en-

gelleyecek?  Sosyal Gü-
venlikteki aymazl›¤› hal-
ka kim anlatacak? 

‹stihdam paketinin
neyi amaçlad›¤› belli de-
¤ildir. Kafl yapay›m der-
ken göz ç›karacakt›r.
Ana fikri, genç iflçileri
ifle al›nmas› durumunda
SSK primlerinin %5’lik
dilimi iflsizlik fonundan
ödenmesidir. Devlet
%5’lik dilimi ödemek
için piyasaya daha fazla
borçlanacakt›r. Getirilen

önlem öylesine anlams›z ki, iflçiler
aras›nda yafltan dolay› haks›z rekabet
yaratacak, SG Kumlar›n›n gelirini
azaltacak, bu aç›k devletçe kapat›la-
cak, devlet daha fazla borçlanacak,
iflsizlik fonundan uzun vadeli borçlan-
ma yapabilen maliyenin borçlanma
vadesi düflecek ve faizler üzerinde yu-
kar› do¤ru bask› oluflturacakt›r. Pri-
min düflük ödenmesi kay›t d›fl› iflçi
çal›flt›ranlar›n haks›z rekabetini de
önlemeyecektir. Oysa böyle bir ön-
lem SSK primlerinde de¤il, muhtasar
vergi dilimlerinde ve tamamen ihra-
cata dönük uygulanmal›yd›.

Bugün için cari aç›¤›n oluflmas›na
marjinal katk› enerji fiyatlar›ndaki ar-
t›fltan gelmektedir. Do¤algazda ve
elektrik fiyatlar›nda tekelci piyasa
devlettir. 5 y›ldan bu yana elektrikte
uygulanan popülist yaklafl›mla elekt-
rik sat›fl fiyatlar›na zam yap›lmam›fl
bu süre zarf›nda da ülkeye enerji ya-
t›r›m› yap›lmam›flt›r. Al›nan önlemle-
rin enerji darbo¤az›n› aflma ile her-
hangi bir iliflkisi yoktur.

Döviz kurlar›ndaki dolayl› sübvan-
siyon kald›r›lmad›kça ülkemiz ekono-
misinin düzlü¤e ç›kmas› imkâns›zd›r.
Döviz de bir mald›r (yabanc› mallar›n
sanal ifade biçimidir) ve en kötü ihti-
malle enflasyon kadar de¤erinin art›-
r›lmas› ve ayr›ca ekonomiye ivme ve-
recek flekilde de politik flekilde yük-
sek tutulmas› gerekir. 2002 y›lbafl›n-
dan Nisan 2008 sonuna kadar enf-
lasyon (TÜFE) oran› % 125,1 olarak
gerçekleflmifltir. 2002 bafl›nda
1,4477 YTL olan bir ABD dolar›n›
enflasyon kadar artm›fl olsa idi, nisan
sonu itibariyle 3,2595 YTL olmas›
gerekirdi. Bu süre zarf›nda dolar de-
¤er kazanmad›¤› gibi, 30.04.2008
itibari ile 1,2911 YTL’ye inerek
%11 de de¤er kaybetmifltir.

Kurlar niçin düflük tutulmaktad›r?
Hükümetlerce yönetilen devlet bütçe-
sinin hem anatomik tasar›m› hem de
fizyolojik uygulamas› ülke gerçekleri
ile iliflkili de¤ildir. 

Kötü tasarlanan ve etkin yönetile-
meyen bütçenin yaflat›labilmesi için
faizlerin yüksek ve kurlar›n düflük tu-
tulmas› gerekmektedir. Bu ana fikir
de¤iflmedikçe ekonomide al›nan ted-
birlerin peflrevden baflka herhangi bir
anlam› olmayacakt›r.

fiefik Çal›flkan
sefikcaliskan@hotmail.com

Netsis ‘‘‘‘TTTTeeeekkkknnnnoooolllloooojjjj iiii   TTTT››››rrrr››››’’’’ Ostim’de

Büro sistemlerinde 
deneyim; STARÇEL‹K



ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹1616 HAZ‹RAN 2008

T
ürkiye’nin d›fl dünyaya aç›l›m›nda
d›fl ticareti (ithalat ve ihracat) de
çok önemlidir. fiirketler, yat›r›m

ve üretim planlar›n› yaparken, dünya-
daki trendleri, dün-
ya ekonomik kon-
jonktürünü de ya-
k›ndan takip etmek
zorundad›rlar.

Keza firmalar›n
uzun dönem planla-
malar›n› sa¤l›kl› ya-
pabilmek için mut-
laka kurumsallafl-
malar› gerekir.
Planlama üniteleri-
nin ve ifl gelifltirme
birimlerinin kurum-

sallaflm›fl flirketlerde çok önemli fonksi-
yonlar› vard›r. Bu üniteler (planlama
ve ifl gelifltirme) bir flirketin yurtiçinde
ve yurtd›fl›nda ne tür at›l›mlar yapaca-
¤›na iliflkin çal›flmalar yaparlar ve yö-
netim kurullar›na önerilerini götürür-
ler.

Firmalar›n ve Türkiye’nin d›fla aç›l›-
m›nda hükümeti idare edenlerin politik
ve stratejik deste¤i fevkalade önemli-
dir. Hükümete düflen görev ülke ç›kar›-
na yarar sa¤layacak büyük projelere ve
giriflimlere öncelik vermek ve mütefleb-
bisin yan›nda olmakt›r.

D›fla aç›lan bir firman›n atmas› gere-
ken ilk ad›m ülke hedeflemesi yapma-
s›, hedeflenen ülke için ifl ihtiyaçlar›
belirlemesi, o ihtiyaçlar do¤rultusunda
çal›flmas›d›r. Bir pazara her zaman
uzun vadeli bakmal›, müflteri memnu-
niyeti ön planda tutulmal›, Ar-Ge’ye
önem verilmeli, daima daha iyiyi daha
ucuza üretip yenilikler yapmal›d›r.

Kaliteli üretim, dostça yaklafl›m ve
dürüstlük geliflmifl toplumlarda her za-
man kazan›r. Türkiye, sayg›n firmalar›
ile d›fla aç›lacakt›r. Türkiye marka ol-
mufl firmalar›yla globalleflen dünyada
bayrak gösterebilir.

Her ülkede çok iyi firmalar olsa da
bazen düzenbaz firmalara da rastlan-
maktad›r. Bu nedenle ifl ba¤lant›lar›
için yüz yüze görüflmek, ifl yap›lacak
firmay› ve patronlar› yak›ndan tan›-
mak, karfl›l›kl› firma ziyaretleri yapmak
oldukça önemlidir. Her fleyi sanal or-
tamda yapmak, interneti arac› olarak
kullanmak risk almakt›r. Yolsuzluklar
ve düzenbazl›klar art›k internet orta-
m›nda yaflanma¤a bafllam›flt›r. D›fla
aç›lacak firma yöneticileri yüz yüze gö-
rüflme, karfl›l›kl› iflyeri ziyareti gibi kla-
sik yöntemleri göz ard› etmemelidir.

D›fla aç›lan firmalar›n sürekli takip
etmesi gereken en önemli hususlardan
birisi de müflteri memnuniyetidir. ‹nsan
do¤as› itibar›yla daima en iyiyi, en
güzeli ve en kaliteliyi ister. Firmalar,
müflterilerin ürün hakk›ndaki düflün-
celerini almal›, müflteriyi ve talebini iyi
okumal›d›rlar. Bu meyanda rakip fir-
malar ve ürettikleri ürünler de iyice in-
celenmelidir.

D›flar›ya aç›lmak zordur. Ama
d›flar›da kalabilmek, d›flar›da tutunabil-
mek çok daha zordur. Bunu baflara-
bilen firmalar art›k bir dünya markas›
olma yolunda ilerlemeye bafllarlar.  

Veli Sar›toprak
velisaritoprak@gmail.com

TTuzla’daki tersaneler-
de gerçekleflen iflçi
ölümleri, Ostim’de

de protesto edildi. Ankara
Metal ‹flçileri Örgütü’nün
Ostim metro istasyonu
önünde yapt›¤› bas›n
aç›klamas›nda önlemlerin
hâlâ al›nmad›¤›n›, Anka-
ra’daki metal iflçilerinin
bu duruma sessiz kalma-
yaca¤› bildirildi. 

‹flçi Birli¤i üyesi Tun-
cay Çelen, yaflananlar›n ifl
kazas› de¤il cinayet oldu-

¤unu söyledi. Çelen,
“Önemli olan iflçilerin bir-
leflmesi ve birlikte hare-
ket etmesidir” dedi. Eyle-
me Ostim’li iflçiler de des-
tek verdi. Burada yap›lan
konuflmalarda, “‹flçiler
Tuzla tersanelerinde öl-
mek için de¤il; geçimleri-
ni sa¤lamak, hayatlar›n›
sürdürmek için çal›fl›yor.
Sömürü düzeni, iflçilerin
hayatlar›ndan çalmakla
yetinmiyor, bizzat hayat-
lar›n› da çal›yor” denildi.

Tuzla’daki ölümlere Ostim’de de protesto

OSB Üst Kuruluflu Ola¤an Ge-
nel Kurul Toplant›s›n›n 6.s›, 29
May›s’ta TOBB Top-
lant› Salonunda ya-
p›ld›.

Gündem maddele-
ri gere¤ince Yönetim
Kurulu Faaliyet Ra-
porunu okumak üze-
re kürsüye gelen OS-
BÜK Yönetim Kurulu
Baflkan› Mahmut Y›l-
maz, bir senelik za-
man zarf›nda Üst Ku-
ruluflun OSB'lerin so-
run ve çözüm öneri-
lerine iliflkin yapm›fl
oldu¤u çal›flmalar›
anlatt› ve genel kurul
temsilcilerine OSB
Üst Kuruluflu çat›s›
alt›nda oluflturulan
birlik ve beraberlikle-
ri sayesinde do¤an
sinerjiden bahsetti.
Ayr›ca OSB'lerini ca-
zibe merkezleri haline getirmek,
mevcut sorunlara çözüm öneri-
leri üretmek için, 2009 senesini
'OSB YILI' olmas›n› önerdi. 

Toplant›ya kat›lan TOBB Bafl-
kan› Hisarc›kl›o¤lu, OSB'lerinin
Türkiye ekonomisi için gerçek
bir model oldu¤undan OSB'lerin
uluslararas› arenalarda ald›¤›
baflar›lar›n Türkiye d›fl ticaretin-
de baflar›l› sonuçlar almada
önemli bir etken oldu¤undan
bahsetti. OSB'lerin kendi içlerin-
de fikir ayr›l›klar› yaflasalar da
d›flar›ya karfl› her zaman birlik
ve beraberlik içinde hareket et-
meleri gerekti¤ini vurgulayan
Hisarc›kl›o¤lu, OSB'lerin en
önemli sorunu olan enerji konu-
sunda da flu an çok yavafl ilerle-
yen liberalleflme ile sorunun çö-
zülece¤ini dile getirerek sözleri-
ni bitirdi.

Daha sonra Divan Baflkan›
Kayseri Milletvekili ve Adalet ve
Kalk›nma Partisi Grup Baflkan
Vekili Mustafa Elitafl’› kürsüye
davet etti. Kürsüye gelen Elitafl,
flimdiye kadar oldu¤u gibi bun-
dan sonra da OSB'lerin sorunla-
r›n›n çözümü için gerekli her tür

deste¤i vereceklerini söyledi. 
Sanayi

ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤la-
yan da yapt›¤› konuflmada; 2
OSB'nin kurucusu ve ASO I.
OSB'de 12 y›l Baflkanl›k olmak
üzere 20 y›l görev yapm›fl 27 y›l-
l›k bir sanayici olarak flimdiye
kadar oldu¤u gibi bundan sonra
da 251 OSB'nin sorunlar› için
çal›flaca¤›n› belirtti.

Bakanl›k görevine geldi¤i ilk
günden itibaren tek hedeflerinin
OSB'lerin cazibe merkezi haline
getirilmesi ve bunun içinde ge-
rekli mevzuat düzenlemelerini
yapmak oldu¤unu belirten Ba-
kan; OSB Yer Seçimi yönetmeli-
¤inde yap›lan de¤iflikliklerin bir
devrim oldu¤unu belirtti. Ancak
bu sorunlar› en iyi OSB Kanun-
da yap›lacak de¤ifliklikler ile çö-
zebilece¤ini belirterek, bu amaç-
la haz›rlanan tasar›n›n flu anda
TBMM Genel Kurulunda bulun-
du¤unu ve en k›sa sürede yasa-
laflaca¤›n› ifade ederek geçire-
ceklerini ifade ederek, OSB'lerle
ilgili tasar›y› ''maddesi az muh-
tevas› ve ihtivas› son derece ge-
nifl bir tasar›'' fleklinde niteledi.

Bakan kendisinden önce söz
alan OSB'lerin enerji ve özellikle

do¤algazda BOTAfi' ›n sat›fl tari-
felerinde OSB'ler için uygu-
lanan yüzde 3'lük iskonto-
nun, yüzde 1'e indirilen
do¤al gaz ›skontosuna dair,
'karar›n son derece yanl›fl

bir karar oldu¤unu ve konunun
programlar›nda bulundu¤unu'
belirtti. Ça¤layan, bu konuda,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan›
ile kapsaml› görüflmeler yapt›k-
lar›n› da bildirerek, 'BOTAfi'›n
özellefltirilmesi ve piyasan›n li-
berallefltirilmesi önemli. Bu,
özellikle fiyatta ve rekabette
önemli etki yaratacakt›r' diye
konufltu.

Ça¤layan, her ilin mevcut
OSB'sinde gerekli doluluk sa¤lan-
madan, birilerinin yar›fl› haline
gelmifl flekilde yeni bir organize
sanayi bölgesi yap›lmas›na izin
vermeyeceklerini belirterek,
“OSB'leri popülizme kurban et-
meyece¤iz. Mevcut OSB'lerde
yüzde 75 doluluk olmadan, ke-
sinlikle yeni bir organize sanayi
bölgesi yap›lmas›na izin vermeye-
ce¤iz” dedi. Bakan ÇA⁄LAYAN,
sözlerini 2009 senesinin 'OSB Y›l›'
ilan edilmesini isteyen OSBÜK
Baflkan› Mahmut Y›lmaz'›n bu is-
te¤ine karfl›l›k da ''Ben de taahhüt
ediyorum; 2009 y›l› OSB y›l›d›r.
Hepinize hay›rl› olsun'' diyerek
onaylad› ve teflekkürlerini ileterek
sözlerini bitirdi.

2009 “OSB Y›l›” olacak

OSB Üst Kuruluflu VI. Ola¤an genel kurul

toplant›s›  sanayi ve ticaret bakan› Zafer

Ça¤layan’›n da kat›l›m› ile gerçeklefltirildi. 

Globalleflen dünyada 
Türkiye’nin d›fla aç›l›m›
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reticilerin yurtd›fl› pazar konu-
sundaki eksikliklerini kapat-
mak ve Ostim firmalar›n› ihra-

cata yöneltmek amac›yla Ostim
OSB, Ostim E¤itim Koordinasyon ve

‹GEME iflbirli¤iyle fiubat 2008’de
aç›lan D›fl Ticaret E¤itim ve Bilgilen-
dirme Seminerleri sona erdi. 16 haf-
ta süren programda kat›l›mc›lar;
uluslararas› rekabet için do¤ru stra-

teji oluflturmak, hedef ülke seçimi,
Türk d›fl ticaret rejimi, pazarla ileti-
flim araçlar›, d›fl ticaret sözleflmele-
ri, d›fl ticarette ödeme flekilleri ve
bankac›l›k ifllemleri gibi konular›n
yan› s›ra Çin, Katar, Birleflik Arap
Emirlikleri gibi ülkelerin pazarlar›
hakk›nda bilgi ald›lar. Ostim firma-
lar›n›n yan› s›ra farkl› meslek grup-
lar›ndan kiflilerin de ilgi gösterdi¤i
seminer sonunda, kat›l›mc›lara ser-
tifika verildi. 

‹GEME Genel Sekreter Yard›mc›s›
Beratiye Öncü, seminerlerin sonba-
harda yo¤un olarak devam edece¤i-
ni, ihtiyaca göre yaz döneminde de
benzer programlar olaca¤›na de¤in-
di. Ayr›ca ‹GEME’deki uzmanlar›n
firma ziyaretlerinde bulunaca¤›n›
belirten Öncü, ‹GEME’nin bir kamu
kuruluflundan çok özel sektör man-
t›¤›yla çal›flt›¤›n› ve amaçlar›n›n fir-
malar› d›fl ticarete yönlendirerek ih-
racat› art›rmak oldu¤unu söyledi.
Öncü, bu bak›mdan organize sanayi
bölgelerinde de neler yapabilecekle-

rini araflt›rd›klar›n› belirterek, “Os-
tim bizim için de bir örnek olacak.
Belki baflka illerin organize sanayi
bölgelerinde de bu tür programlar
gelifltirilebilir” dedi. “Özel sektöre
de ifl düflüyor; firmalar›n kamu ku-
rumlar›n› zorlamalar› ve ihtiyaç
duyduklar› konularda elefltiri getir-
meleri laz›m” diyen Öncü, Ankaral›
firmalara ‹GEME’nin pazar araflt›r-
mas›, e¤itim ve web sitelerine üyelik
gibi desteklerinden daha çok yarar-
lanmalar› önerisinde bulundu. 

Seminerleri bafl›ndan beri takip
eden Fatma Zengin Göktürk (Zir-
vem Rotasyon) “Çok güzel verim al-
d›k. Daha önce ihracat yap›yorduk,
ama bilinçsizce yap›yorduk. Bundan
sonra daha bilinçli olarak gelifltir-
meye devam edece¤iz” fleklinde
konufltu. Gaziantep’ten kat›lan Meh-
met Gö¤ebakan ise, program›n çok
yararl› oldu¤unu ve böyle bir im-
kâna sahip olmalar›ndan dolay› Os-
timlilerin çok flansl› olduklar›n›
ifade etti.

D›fl Ticaret E¤itim Seminerleri sona erdi

Ü
ÇÜNCÜ Irak Uluslararas›
Fuar›’n›n son gününde zi-
yaretçi say›s›nda tahminlere

ulafl›ld›. Fuar, 3500’ü aflk›n Irakl›
ve 35 ülkeden ziyaretçilerle bir-
likte 50 bin’i aflk›n kifli taraf›ndan
gezildi. 

Forum Fuarc›l›k A.fi.’nin Irak
Ticaret Bakanl›¤› ile iflbirli¤i ha-
linde düzenledi¤i fuar sona erdi.
Fuar›, Irak baflta olmak üzere, Su-
riye, Kore, Ürdün, Çin, Fransa,
Hollanda, Amerika, ‹talya’n›n da
aralar›nda bulundu¤u 35 ülkeden
profesyonel ziyaretçiler taraf›n-
dan gezildi. 50 bini aflk›n kiflinin
ziyaret etti¤i fuara Irakl› üst dü-
zey bakan ve bürokratlar›n yan›
s›ra Irak Ticaret Odalar› Birli¤i ve
buna ba¤l› ticaret odalar›n›n bafl-
kanlar› taraf›ndan da ziyaret edil-
di.

Aç›l›fl›n› Devlet Bakan› Kürflad
Tüzmen’in Irakl› Ticaret Bakan›,
‹nflaat Bakan› ve Su Kaynaklar›

Bakan› ile birlikte gerçeklefltirdi¤i
fuar›, Türkiye’den de üst düzey
bürokratlar›n yan› s›ra önemli sa-
y›da ifladam› ziyaret etti.

OST‹M Organize Sanayi Böl-
gesi olarak Fuara OST‹M Endüst-
riyel Yat›r›mlar ve ‹flletme A.fi. ile
ortak kat›l›m sa¤land›, fuara kat›-
lamayan OST‹M firmalar›n›n tan›-
t›m› ise rehber ve CD da¤›t›larak
yap›ld›. Ostim OSB’nin tan›t›m›
aç›s›ndan baflar›l› geçen fuarda
500 adet CD, 100 adet Ostim fir-
ma rehberi ve broflür da¤›t›ld›. 

Otobüs organizasyonu ile bir-
çok sanayi bölgesinden fuara zi-
yaretçinin de kat›l›m› sa¤land›.
Yurtd›fl›ndan Suriye, Kore, Ür-
dün, Çin, Fransa, Hollanda,
Amerika, ‹talya’n›n da aralar›nda
bulundu¤u 35 ülkeden profes-
yonel ziyaretçilerin gezdi¤i fuar-
da OST‹M OSB stand›nda yet-
kililer a¤›rlanarak bölgenin
tan›t›m› yap›ld›.

fi
imdiye kadar hep çal›flt›¤›m›z
flirkete sadakatin önemini vur-
gulad›k. Peki, çal›flanlar ve iflve-

renler aç›s›ndan durum nas›l? Ayn›
flirkette uzun süre çal›fl-
mak, herkes için en iyisi
midir?

Amerikal› ve Avrupal›
flirketler, çal›flanlar›n›
performanslar›na göre
s›ral›yor ve s›ralaman›n
en alt›nda kalan iflçileri
iflten ç›kart›p, yerine ye-
ni çal›flanlar buluyorlar.
Yeni birini bulmak ve
yetifltirmek daha zah-
metli ve maliyetli olsa
da, yabanc› flirketler bu
stratejiyi tercih ediyorlar.

Türkiye’deki flirketler ise, flimdiye
dek çal›flanlar›n› de¤ifltirmek yerine,
yetifltirmeyi tercih ediyorlard›. Bu
sebeple çal›flanlar›n bir flirkette çal›fl-
ma süreleri epey uzundu. Di¤er
yandan son y›llarda pek çok sektör-
de yaflanan hareketlilik, çal›flan sir-
külasyonunun artmas›na sebep olu-
yor. 

Peki çal›flanlar neden sürekli yeni
bir ifl ar›yor?

Asl›nda bunun pek çok sebebi
var. Daha iyi kariyer ve daha fazla
ücret beklentisi olan çal›flanlar sü-
rekli ifl de¤ifltiriyorlar. Özellikle de
flirkete karfl› güvensizlik duyan, mo-
tivasyon kayb›na u¤rayan, kendini
de¤ersiz hisseden ve fikirleri al›nma-
yan çal›flanlar için, flirkete ba¤l›l›k
sürekli azal›yor. Hatta bazen iflini
çok seven insanlar bile ortam, çal›fl-
t›klar› kiflilerin karakteristik özellikle-
ri, çal›flma flartlar›, kurum politikala-
r› ve özel hayata zaman kalmamas›
gibi sebeplerle mutsuzlafl›yor ve ifl
aray›fl›na geçiyorlar. Bu konuda ya-
p›lan akademik araflt›rmalara göre,
daha d›fla dönük, denetimi yüksek
ve bilinçli çal›flanlar›n daha s›k ifl de-

¤ifltirdi¤i gözlenmektedir. 
Di¤er yandan çok uzun y›llar ayn›

flirkette çal›flman›n da baz› sonuçlar›
var. Ayn› flirkette çal›fl›rken kariyeri-

nize ve flirketinize bir kat-
ma de¤er sa¤lamaya de-
vam ediyorsan›z, bilinçli
ve istekli olarak o flirkette
kal›yorsunuz demektir ve
bu en çok istenen du-
rumdur. Ancak bilgi ve
tecrübesine güvenmeyen,
flirket de¤ifltirmekten kor-
kan, çal›fl›labilecek baflka
flirket olmad›¤›n› ya da
baflka bir yerde ifl bulma-
n›n zor olaca¤›n› düflü-
nenlerin ayn› flirkette kal-

malar› ne flirkete ne de çal›flana bir
fley katmaz.

Ülkemiz sosyal güvenlik yasalar›
sebebiyle çok s›k ifl de¤ifltirmenin
baz› sorunlara yol açt›¤› bir gerçek.
Her iflyerinden istifa ederek ayr›lan
çal›flan›n k›dem tazminat› alma hak-
k› yok. Ayr›ca k›sa süreli çal›flmalar
ve ifle uzun süreli ara vermek, kiflile-
rin SSK prim ödemelerini aksat›yor
ve emeklilik süresini uzat›yor. Hatta
kiflilerin sa¤l›k yard›mlar›ndan yarar-
lanmalar› da zorlafl›yor.

Özellikle bölgemizde çal›flanlar›n
s›kça ifl de¤ifltirdi¤ini gözlüyoruz.
Mavi yaka personelin uzun süreli
çal›flmay› benimsemedi¤i ve en ufak
bir olumsuzlukta iflyerinden ayr›ld›¤›
günümüzde, iflçi ve iflveren için bü-
yük kay›plara yol açan bu durumun
ortadan kalkabilmesi için h›zla bi-
linçlenmek gerekiyor. Yasal mevzu-
ata ba¤l› ve çal›flma ortam›nda ifl
sa¤l›¤› güvenli¤i tedbirleri al›nm›fl
olan firmalar çal›flmak için daha çok
tercih ediliyorlar. 

Bu sebeple flirketler için son y›l-
lardaki en büyük sorun, yetenekli
personel bulmak kadar, onlar› uzun
süre kurum içinde tutabilmek oldu. 

P›nar Özdemir

Sürekli ifl de¤ifltirmek
Irak Fuar› 50 bin 

ziyaretçi çekti
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stim OSB, Ostim Sanayici ve ‹fla-
damlar› Derne¤i (OS‹AD) ve Al-
man Landesverband der Indust-

rie Baden-Württemberg aras›nda dü-
zenlenen “Çevre Teknolojileri ve Yeni-
lenebilir Enerji Günleri” 2–3 Hazi-
ran’da yap›ld›. 

Hem küresel hem de Türkiye aç›s›n-
dan önemi gittikçe artan ‘yenilenebilir
enerji’ konusuna OST‹M yönetimi ola-
rak duyduklar› ilginin çeflitli projelere
dönüfltü¤ünü belirten OST‹M Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, bölgede
60 dönüm arazinin ‘enerji park›’ ilan
edildi¤ini söyledi. OST‹M-Almanya ifl-
birli¤inin, y›llard›r bölgede uygulanan
ve baflar›l› sonuçlar› olan GTZ projesi
ile bafllad›¤›n› belirten Ayd›n, “Yenile-
nebilir enerjiye yönelik projelerimizde
de ayn› baflar›y› elde etmek istiyoruz”
diye konufltu. Bölgenin küçük ölçekli
iflletmelerden olufltu¤unu, ancak kendi
kab›na s›¤mayan ve yenilikçi projeleri
takip eden bir yap›s› oldu¤unu vurgu-
layan Ayd›n,  flunlar› söyledi:

“Firmalar›m›z ifllerini yaparken ayn›
zamanda sektördeki di¤er firmalarla
birlikte neler yapabilecekleri konusu-
nu da ihmal etmiyor. Bu anlamda OS-
T‹M OSB olarak liderli¤ini yapt›¤›m›z
üç projemiz var. Bunlardan biri bölge-
mizdeki Savunma Sanayi üreticileri ile
birlikte kümelenme çal›flmas›. Bu sek-
töre yönelik projemiz sektörün tarafla-
r› olan kurum ve kurulufllar› da içine
alacak flekilde, eksiklerini tamamlama-
ya çal›fl›yor. ‹kinci projemiz ayn› flekil-
de ifl ‹fl ve ‹nflaat Makineleri sektörün-
deki firmalar›m›zla kümelenme çal›fl-
mas›d›r. Yine ülkemiz ve dünya aç›s›n-

dan önemi ortaya ç›kan ‘yenilenebilir
enerji ve çevre teknolojileri’ konusun-
da da küme çal›flmas› süreci bafllatt›k.”
Almanya’daki partnerleri ile ikili gö-
rüflmeler ve bilgi al›fl verifl süreçlerinde
baflka bir projenin daha gündeme gel-
di¤ini söyleyen Ayd›n, yenilenebilir
enerji ve çevre teknolojileri konusunda
bölgedeki ilgili firmalar›n yararlanaca-
¤› bir dan›flmanl›k merkezi kurulaca¤›-
n› kaydetti.

60 dönümlük alan enerji 
park› ilan edildi
Enerji Bakanl›¤›’n›n Enerji Verimlili-

¤i projesi kapsam›nda 60 bin metreka-
relik bir alan›n ENERJ‹ PARKI olarak
tahsis edildi¤ini, bu park›n tasar›m ça-
l›flmalar›n sürdü¤ünü anlatan Ayd›n,
“Buray› yenilenebilir enerji uygulama-
lar› ve teknolojilerine yönelik olarak
modellerin gösterildi¤i, üniversiteleri-
mizde yap›lan çal›flmalar›n sergilendi-
¤i, yeni teknoloji ve araflt›rma gelifltir-
me çal›flmalar›n›n yap›larak sanayiye
aktar›ld›¤› bir merkez olmas›n planl›-
yoruz” dedi.

OS‹AD BAfiKANI: 
Yenilenebilir 
kaynaklara yönelim önem 
kazanm›yor
OS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› Ni-

hat Güçlü de yapt›¤› konuflmada enerji
verimlili¤i ve yenilenebilir kaynak po-
tansiyelini dikkate alan teknolojik ter-
cih ve politikalar›n önem kazand›¤›n›
anlatt›. Türkiye ile Almanya aras›nda
2007 y›l›nda KOB‹ hatt› kuruldu¤unu
belirten Güçlü, yenilenebilir enerji
günlerinin bu kapsamdaki çal›flmala-
r›n bir ürünü oldu¤unu belirterek, “Bu

KÜRESEL ve ulusal düzeyde
soruna dönüflen ‘enerji’
konusunda yerli sanayici
yeni ç›k›fllar ar›yor. Enerji
üretimine yönelik projeler
üzerinde çal›flan OST‹M,
sektörün ALMAN kökenli
uzman kurulufllar› ile iki
gün süren ‘Yenilenebilir
Enerji Günleri”nde bir ara-
ya geldi. 

Sanayi enerjisini ar›yorSanayi enerjisini ar›yor

tür toplant›lar› s›klaflt›rarak iki ülke ve
firmalar› aras›nda karfl›l›kl› yarara da-
yal› bir iliflkinin ivme kazanaca¤›na
inan›yorum” dedi. Enerjiye ba¤›ml› ya-
flanan bu günlerde biyogaz, günefl,
rüzgâr, su ve jeotermal enerji gibi çev-
reye daha az zarar veren, yenilenebilir
kaynaklar›n kullan›m› için yeni teknik-
lerin gelifltirilmesi gerekti¤ini anlatan
Güçlü flöyle konufltu:

“Türkiye, önemli miktarda yenile-
nebilir enerji potansiyeline sahip.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan› Say›n
Hilmi Güler’in aç›klamas›na göre, ye-
nilenebilir enerji üretimindeki en
önemli pay hidroelektrik ve biokütleye
ait. Biokütle kaynaklar›m›z ise tar›m,

orman, hayvan, organik besin at›kla-
r›ndan olufluyor. Rüzgâr ve günefl
enerjisinin pay› ise henüz çok küçük-
tür. Tespit edilmifl olan ekonomik hid-
roelektrik enerji potansiyelimiz 130
milyar kilovat saat/y›ld›r. Bu potansi-
yelin yüzde 35’i iflletmede, yüzde 9’u
inflaat aflamas›nda ve geri kalan yüzde
56’s› ise proje seviyesinde bulunuyor. 

Bu rakamlar Türkiye’nin hidroelekt-
rik potansiyelinin de¤erlendirilemedi-
¤ini gösteriyor. Günefl ve rüzgâr enerji-
sinde de benzer bir durum söz konusu-
dur. Bu durum da gösteriyor ki, enerji
verimlili¤ini ve yenilenebilir kaynak
potansiyelini dikkate alan teknolojik
tercih ve politikalar önem kazan›yor.” 

S
anayi Ve Ticaret Bakanl›¤›
Müsteflar› Yusuf Balc›, çevre
dostu ve yenilenebilir enerji

kaynaklar›n›n öneminin gittikçe
artt›¤›n› belirterek OST‹M’in çevre
dostu projelerini önemsediklerini
ve desteklediklerini söyledi.

Balc›, OS‹AD konferans salo-
nunda yapt›¤› konuflmada, Alman-
Türk dostlu¤unun çok eskiye daya-
d›¤›n› ve iki ülkenin bir çok alada
iflbirli¤i yapmas›ndan memnuniyet
duyduklar›n› iade etti.

Dünyada kaynaklar›n s›n›rl› ol-
du¤unu, buna ra¤men ülkelerin
enerji ihtiyaçlar› ve nüfuslar›n›n
gün geçtikçe art›¤›na dikkati çeken
Balc›, 50 y›l sonra dünyan›n enerji
ihtiyac›n›n günümüze göre üç kat
art›fl gösterece¤inin tahmin edildi-
¤ini kaydetti.

Çevre dostu ve yenilenebilir

enerji kaynaklar›n›n öneminin git-
tikçe art›¤›n› ifade eten Balc›, bu
noktada Alman sanayicilerinin tec-
rübelerinden faydalanmak istedik-
lerini kaydetti. ‹stikrarl› ve sürdürü-
lebilir kaynak kullanmay› amaçla-
d›klar›n› anlatan Balc›, bu anlamda
Ostim’in çevre dostu projelerini
önemsediklerini yineledi.

Almanya’n›n Ankara Büyükelçi-
li¤i Ekonomi ve Ticaret Müsteflar›
Dr. Markus Lang da Türkiye ile Al-
manya’n›n hem ticaret alan›nda
hem de teknoloji al›flveriflinde
önemli partnerler oldu¤unu söy-
ledi. 

Alman flirketlerinin yenilenebilir
enerji ve çere teknolojileri
konusunda uzmanlaflt›¤›n› ifade
eden Lang, Türk flirketlerine her
türlü deste¤i vermeye haz›r olduk-
lar›n› bildirdi. 

Almanlar YEN‹LENEB‹L‹R
teknolojide uzman
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007 y›l›nda, Türk Patent Enstitü-
sü, KOSGEB, Ostim OSB Müdür-
lü¤ü ve TOBB iflbirli¤i ile KO-

B‹’lerin inovatif yap›s›n› gelifltirmek
ve inovasyon için s›naî haklar kullan›-
m›n› art›rmak amac›yla, Ankara OS-
T‹M Organize Sanayi Bölgesi’nde uy-
gulanan Hezarfen Projesi, ASO Sin-
can I. Organize Sanayi Bölgesi’nde
uygulamaya konuldu.

Proje aç›l›fl›na Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› Müsteflar› Doç.Dr. Yusuf
Balc›, ASO Yönetim Kurulu Baflkan›
Nurettin Özdebir, Türk Patent Ensti-
tüsü Baflkan› Yüksel Birinci, KOSGEB
Baflkan› Mustafa Kaplan ve çok say›da
konuk kat›ld›. KOSGEB Baflkan› Mus-
tafa Kaplan; Proje Hezarfen’in Sincan
I.Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçek-
lefltirilen aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflma-
da, “Proje, baflar›n›n anahtar kavram-
lar›n›n bafl›nda gelen ‹NOVASYON ko-
nusunda KOB‹’lerimize yol göstere-
cek, rehberlik edecektir” dedi.

Kaplan konuflmas›nda flunlar› söy-
ledi: “Ürün, teknoloji, süreç veya hiz-
met alan›nda yenilikçi fikirlerin de-
¤erlendirilerek katma de¤eri yüksek
ç›kt›lara dönüfltürülme süreci olarak
k›saca tan›mlanabilecek olan inovas-
yon olgusu son y›llarda çok kullan›lan
kavramlardan birisi haline gelmifltir.
Bir iflletme için inovasyon, Kaynakla-

r›n ve zaman›n daha iyi kullan›lma-
s›yla beraber maliyetlerin azalmas›
anlamlar›na da gelir. Bu nedenle ino-
vasyona; kurumsal stratejinin en
önemli parças› ve süreklili¤i olan bir
faaliyet olarak yaklafl›lmal›d›r.

Küreselleflen dünya ekonomisinde;
inovasyon, sürdürülebilir büyümenin
ve rekabetçili¤in sa¤lanmas›nda kilit
kavram olarak de¤erlendirilmektedir.
Yenilikçilik fikri daha iyi ürün ve hiz-
metlerin ortaya ç›kmas›n›, üretim sü-

reçlerinin daha verimli ve temiz hale
getirilmesini sa¤layarak, toplumun
hayat standard›n›n ve refah›n›n yük-
seltilmesinde de önemli bir etken ha-
line gelmifltir. KOB‹’lermizi de¤iflimi
izlemeye çal›flan iflletmeler olmaktan
ç›kar›p, de¤iflimi yöneten iflletmeler
haline dönüfltürmenin yolu da yine
inovasyondan geçer. Onun için KO-
B‹’lerimizde Ar-Ge ve yenilikçili¤in
yayg›nlaflt›r›lmas› KOSGEB olarak
stratejik hedeflerimiz aras›ndad›r. Bu

do¤rultuda, inovasyona yönelik çal›fl-
malar›n› teflvik etmek üzere çeflitli
destek modellerimizle de KOB‹’leri-
mizin yan›nda olmaya devam ediyo-
ruz. Yenilikçi kültürün art›r›lmas›na
katk› sa¤lamak için KOB‹’lerde fikri
mülkiyet stratejisi oluflturmak üzere,
Türk Patent Enstitüsü’nün KOSGEB
iflbirli¤i ile uygulayaca¤› HEZARFEN
Projesi, inan›yorum ki hayati bir ih-
tiyaca cevap verecektir.”

Proje HEZARFEN Sincan OSB’de

TOBB 63. Genel
Kurulu yap›ld›

TTOBB 63. Genel Kurulu, Bafl-
bakan Recep Tayip Erdo-
¤an’›n kat›l›m›yla TOBB Eko-

nomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde
gerçeklefltirildi. Genel Kurula Bafl-
bakan Recep Tayyip Erdo¤an'›n
yan›s›ra, Devlet Bakan› ve Baflba-
kan Yard›mc›s› Naz›m Ekren, Dev-
let Bakan› Mehmet fiimflek, Sanayi
ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan,
Devlet Bakan› Murat Baflesgio¤lu,
Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen,
Adalet Bakan› Mehmet Ali fiahin,
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan› Faruk
Özak ve Milli E¤itim Bakan› Hüse-
yin Çelik kat›ld›. 

TOBB Hisarc›kl›o¤lu: “Türkiye,
iflin, liyakatin, sorumlulu¤un, bir-
likteli¤in vatan› haline gelmelidir.
Türkiye, çal›flma ahlâk›n›n ön pla-
na ç›kt›¤›, çal›flman›n ve üretme-

nin en geçerli de¤er haline geldi¤i
bir ülke olmal›d›r. Türkiye, her bir
vatandafl›n›n, çal›flma ve liyakat
yoluyla ana-babas›ndan, çocukla-
r›n›nsa, kendisinden daha iyi ya-
flayabilece¤inin mümkün oldu¤u
bir ülke olmal›d›r.”

Genel kurulun aç›fl konuflmas›-
n› yapan TOBB Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye, iflin, liya-
katin, sorumlulu¤un, birlikteli¤in
vatan› haline gelmelidir. Türkiye,
çal›flma ahlâk›n›n ön plana ç›kt›¤›,
çal›flman›n ve üretmenin en geçer-
li de¤er haline geldi¤i bir ülke ol-
mal›d›r. Türkiye, her bir vatanda-
fl›n›n, çal›flma ve liyakat yoluyla
ana-babas›ndan, çocuklar›n›nsa,
kendisinden daha iyi yaflayabile-
ce¤inin mümkün oldu¤u bir ülke
olmal›d›r” dedi. 
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OOST‹M Organize Sanayi Bölge
Müdürlü¤ümüz bu y›l›n ikin-
ci yar›s› ve 2009 y›l›nda üye-

leri ile ortak kat›l›mlara devam
edecek.

Niye ortak kat›l›m?

Üyeler OST‹M’in seçti¤i alanlar-
da, uygun rakamlarda yüksek kalite
ile hizmet almaktad›rlar. Fiyat
avantaj›, taksitlendirme imkân›,
stand dekorasyonu, hostes ve tercü-
man gibi hizmetler OST‹M taraf›n-
dan sa¤lanmaktad›r. 

Zaman önemli:

Ortak kat›l›m ve ‹fl gezisi organi-
zasyonu için zaman önemli. Duyu-
rular›n takibinin yap›lmas› ve son
ana b›rakmadan al›mlar›n›z›n ger-
çeklefltirilmesi gerekmektedir. OS-
T‹M’e sa¤lanan yer ve fiyat ayr›cal›-
¤› belirli bir metrekare ile s›n›rlan-

d›r›lmaktad›r. Üyelerimiz bu im-
kânlardan belirlenen tarihler ara-
s›nda faydalanabilirler.

Hangi Fuarlara 
Kat›l›m Yap›lacak?

n AUTOMECHAN‹KA Frankfurt
– Almanya

16-21 Eylül 2008
Uluslararas› Otomotiv Yedek Par-

ça Fuar›
‹fl gezisi Organizasyonu Düzenle-

necektir.
Sat›fllar 9. Haziran – 20 Temmuz

aras› devam edecektir.
Ankiros 2008: 
16-19 Ekim 2008 
Uluslararas› Demir-Çelik ve Dö-

küm Teknolojileri, Makina ve Ürün-
leri ‹htisas Fuar›.70 m2’lik alanda
ortak kat›l›m yap›lacakt›r.

Sat›fllar 9 Haziran – 30 
Temmuz aras› devam 
edecektir.

n Plasteurasia 2008
27–30 Kas›m 2008
Uluslararas› Plastik ve Ambalaj

Fuar›
150 m2’lik alanda ortak kat›l›m

yap›lacakt›r.
Sat›fllar 20 Haziran – 17 Ekim

aras› devam edecektir.
n WIN 2009
05-08 fiubat 2009
Makine Salonu
400 m2’lik alanda ortak kat›l›m

yap›lacakt›r.
Sat›fllar 20 Haziran – 30 Tem-

muz aras› devam edecektir.
n Komatek 2009
05–10 May›s 2009
Uluslararas› ‹fl ve ‹nflaat Makina,

Teknoloji ve Aletleri ‹htisas Fuar›
1000 m2’lik alanda ortak kat›l›m

yap›lacakt›r.
Sat›fllar 20 Haziran – 30 A¤ustos

aras› devam edecektir.

OST‹M ile Kat›l›n Gücümüz Bir olsun…

‘Ortak kat›l›mlar bafll›yor! Yerinizi ald›n›z m›?’

l Tarih: 12 – 15.06.2008
l Fuar Ad› – Konusu: Teknik  H›rda-

vat & Ba¤lant› Elemanlar› ve Tek-
nolojileri

l Yer: ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflil-
köy – ‹stanbul 

l Tarih: 16 – 22.06.2008
l Fuar Ad› – Konusu: 3.Otomobil-

Otomotiv ve Yan Sanayi
(Oto'2008) - Binek ve Ticari Araç-
lar ve Yan Sanayileri

l Yer: Ordu Belediyesi Fuar Alan› –
Ordu

l Tarih: 19 – 22.06.2008
l Fuar Ad› – Konusu: Rew-Recyc-

ling ‹stanbul 2008
l Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merke-

zi – ‹stanbul

HAZ‹RAN 2008 
GENEL FUAR TAKV‹M‹

B‹LEfi‹M, Ankaral› seçkin 
konuklar›n› a¤›rlad›
BBileflim A.fi. fuar kat›l›mc›s› ve

çözüm ortaklar›n› ö¤le ye-
me¤inde buluflturdu. Verilen

davete aralar›nda makine, metal
iflleme, hidrolik, tesisat, elektrik,
elektronik, yaz›l›m, kimya tekno-
lojileri, ifl güvenli¤i, güvenlik sis-
temleri, otomasyon ve kontrol sis-
temleri ile ilgili sektörün önde ge-
len firmalar kat›ld›.  Toplant›n›n
konuklar› aras›nda Ticaret Odas›,
Ostim OSB, OS‹AD, TMMOB
Elektrik, Kimya ve Makina Mü-
hendisleri Odas› ve MIB temsilci-
leri de vard›. Sektördeki KOB‹

temsilcilerini B‹LEfi‹M Afi Genel
Müdürü N.Nezih Kazankaya ve
Ankara Temsilcisi Ayflim Karsu
karfl›lad›.  Yemekte WIN fuarlar›-
n›n baflar›s› ve zenginli¤i üzerine
sohbet edilirken, WIN FUARLARI-
NIN baflar›s› ile 2009’da yap›lacak
WIN fuarlar›nda yerlerini art›rma
talepleri de gündeme geldi.

Konuklar sektörde k›smen bir
durgunluk yafland›¤› dile getirilir-
ken, bu arada Ankara’da da WIN
fuar› benzeri fuarlar›n düzenlen-
mesinin gerekli oldu¤u üzerine
görüfl bildirdiler.

OOSEP Projesi kapsam›nda
e¤itimlerini sürdürmekte
olan Metal Teknik Bölü-

mü ö¤rencileri ‹zmir’de gerçek-
lefltirilen 3T 2008 – 7. Uluslara-
ras› Metal ‹flleme, Kal›p, Oto-
masyon ve Yan Sanayi Ürünleri
Fuar›na kat›ld›. OST‹M E¤itim
Koordinatörü M.Burcu Öz-
türk’ün rehberli¤inde 17 May›s
2008 tarihinde gerçekleflen 2.
Fuar kat›l›m›nda Metal Teknik
Bölümü ö¤rencileri yer ald›.   

Derslerinde ve firmalar›nda
baflar› ile e¤itimlerini sürdüren
10 ö¤renci, firmalar› ad›na kat›-
l›mda bulunduklar› fuar ziyare-
tinde teknolojik geliflmeleri ve

yeni üretim tekniklerini yak›n-
dan izleme olanaklar› buldular.
Ayn› zamanda sektörde faali-
yette bulunan firmalar› da ya-
k›ndan tan›ma imkân›na sahip
olan ö¤renciler fuar ziyareti so-
nunda da oldukça memnundu-
lar.  Fuar ziyareti sonunda ö¤-
rencilerin fuarla ilgili geri bildi-
rimlerinin al›nd›¤› k›sa bir de-
¤erlendirme toplant›s› da yap›l-
d›. 

Tek tek firmalar ve ürünleri
hakk›nda de¤erlendirmelerde
bulunan ö¤renciler fuar ziyare-
tinin mesleki bilgi ve tecrübe
anlam›nda oldukça faydal› ol-
du¤unu belirttiler.      
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