




fiefik ÇALIfiKAN 

Faaliyet d›fl› 
gelir elde 

etmenin anlam›
n 6’da

Veli SARITOPRAK

Kad›nlar ve
erkekler

n 16’da

Abdullah ÇÖRTÜ

Faiz ve 
determinizm

n 15’te
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Atila ÇINAR

n 14’te

CNC TEZGAH:
üretmek mi 

sat›nalmak m›?

‹lter AKINO⁄LU

n 10’da

Teflekkürler 
ö¤retmenim

Arzu AKAY

n 12’de

Al›flverifl merkezleri
cinneti içinde müflteri

memnuniyeti

OOST‹M’de ifl garantili
meslek e¤itimleri
devam ediyor. OSEP

Projesi kapsam›nda 2008 –
2009 E¤itim Dönemi için
ön kay›tlar bafllad›. E¤itim
hayatlar›na mesleki e¤itim
ile devam etmek isteyen
ilkö¤retim mezunu gençle-
rimiz mesleki e¤itim göre-
cekleri Okul Sanayi E¤itim
Programlar› için OST‹M

E¤itim Koordinasyon ve
Bat›kent Endüstri Meslek
Lisesi yetkililerinden de-
tayl› bilgi alabilecekler ve
ön kay›t yapt›rabilecekler.

Program kapsam›nda
Metalteknik, Elektroteknik
ve Otomotiv alanlar›nda
kay›tlar› al›nacak olan ö¤-
renciler Bat›kent Endüstri

Meslek Lisesi’nde e¤itim-
lerine devam edecekler. 

Okulda teorik e¤itim,
e¤itim atölyelerinde uy-
gulama e¤itimleri ve ifl-
letmelerde iflbafl› e¤itim-
ler fleklinde sürdürülecek
program kapsam›nda ö¤-
renciler ‹ngilizce ve Bil-
gisayar Sertifika Prog-

ramlar›na
da kat›lma
imkan› bu-
lacaklar.
Ayn› za-

manda
program

kapsam›nda ö¤renciler
iflletmelere gittikleri
günler için ayl›k asgari
ücretin %30’u oran›nda
ücret alabilecekler.

Mesleki e¤itimleri sü-
resince mesleki geliflim-
lerine destek olacak
olan Kalite, ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i, ‹lk Yard›m
vb. e¤itimlerle de des-
teklenecek olan ö¤renci-
ler, ayn› zamanda sine-
ma, tiyatro, gezi, hobi
kurslar› vb. etkinliklerle
de sosyal aktivitelerde
bulunabilecekler.

OST‹M’de gençlerimize ifl garantili 
meslek e¤itimi kay›tlar› bafllad›

OSEP Program› hakk›nda daha detayl› bilgi almak
ve ön kay›t yapt›rmak isteyenler;

OST‹M E¤itim Koordinasyon: 385 73 13 ve
BATIKENT Endüstri Meslek Lisesi: 385 56 26 nu-

maral› telefonlar› arayabilirler.
Kay›t Bürosu: 
BATIKENT Endüstri Meslek Lisesi:
‹lk Yerleflim Mah. 10. Cad. No:2 Bat›kent Ankara

‹LET‹fi‹M VE AYRINTILI B‹LG‹:

OOST‹M OSB, 40. y›l›n› bir belge-
sel projeyle kutluyor. “Ostim
Foto¤raf Grubu” ad› alt›nda bir

araya gelen 11 foto¤rafç›, Ostim’in
çal›flma alanlar›n› ve çal›flanlar›n› gö-
rüntülemeye devam ediyor. Çekimle-
ri Nisan ay›nda bafllayan ve Ekim
ay›na kadar sürmesi beklenen foto¤-
raf projesinin ilk ürünleri, OST‹M
OSB’de sunuldu. 

“Ostim’de yaflam” konulu projenin
foto¤raflar›, Aral›k 2008’de Ostim’in
40. y›l kutlamalar› kapsam›nda ser-
gilenecek. Geliri SERÇEV (Serebral
Palsili –Beyin Felçli– Çocuklar Der-
ne¤i) yarar›na kullan›lacak olan pro-
jenin, Ostim’in hayat› kolaylaflt›ran
yönünü ve Ankara’ya ifade etti¤i
önemi göstererek Ostim’in tan›t›m›-
na katk›da bulunmas› bekleniyor.

Yetkililer, OST‹M OSB müdürlü¤ü-
nün bilgisi ve deste¤iyle yürütülen
proje için, firmalarda çal›flma yapa-
cak foto¤rafç›lara, firma yetkilileri-
nin destek olmalar›n› istediler. 

Ostim foto¤raflar› 
Aral›k 2008’de 
sergilenecek



A⁄USTOS 2008 ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹22

Rekabet yolculu¤unda yeni pusulam›z:

Arife YILMAZ*

SSon y›llarda ülkemizi etkileyen de¤iflim
rüzgar›, özellikle Çin ve Hindistan üzerin-
den bat›ya uzanan rüzgarlar (!) ifl dünya-

s›n›&ticaret hayat›n› köklü altyap› de¤ifliklikle-
rine itmifltir. De¤iflimden bahsederken “de¤i-
flen Dünya gerçekleri, ticaretin de¤iflen kuralla-
r› ve Dünyay› sürükleyen yeni trendler”den
bahsetmek gerekir. Dünya de¤iflmektedir, üre-
tim ve tüketim iliflkileri de¤iflmektedir. 

Ticaret al›flageldi¤imizden daha zor halde-
dir ki, art›k tüketici kurallar› koyand›r. Ürettik-
lerini sataca¤› bile garanti olmayan üreticiler,
yüksek enflasyonlu y›llarca iflletme yönetmeyi
de¤il para yönetmeyi ö¤renmifl yöneticiler son
y›llarda en s›k karfl›laflt›¤›m›z tablodur. De¤ifli-
me ayak uydurabilmek, rekabetle bafla ç›kabil-
mek için baflvurdu¤umuz yollar bizi farkl›lafl-
mak, markalaflmak ve en son da “yenilikçi fi-
kirleri kullanarak katma de¤eri yüksek ç›kt›lar
ortaya koymak” olarak tan›mlayabilece¤imiz
“inovasyon”a itmifltir.

Bu terimlerle son 10 y›lda hafl›r neflir olmaya
bafllad›k. Bu terimlere verebilece¤im ilk örnek-
ler KOB‹ler, inovasyon, kümelenme. Birkaç y›l
önce radyo program›nda KOB‹ projeleri ve KO-
B‹lerin inovasyon yolculuklar›ndan bahsetti-
¤imde ailem konuflulanlar›n ço¤unu anlama-
d›klar›ndan flikayetçi olmufllard›. Ancak flimdi
günlük hayat›m›za da giren bu terimleri art›k
reklamlarda bile görmeye bafllad›k: kral KOB‹-
ler, inovasyon destek paketleri ve dahas›.

De¤iflimi Yönetebilmek 
için Politika: Kümelenme 

De¤iflimi iyi yönetebilmek sadece iflletmele-
rin ihtiyaç duydu¤u bir yetenek de¤ildir. Ülke-
lerin ekonomik güçleri, gelecek perspektifleri
de de¤iflimi ne denli iyi yönettikleriyle do¤ru-
dan ilgilidir. Bu amaçla rekabet güçleri konu-
sunda ülkeler politikalar ortaya koyarlar. Tefl-
vikler, vergi indirimleri, Ar-Ge destekleri, ihra-
cat destekleri her biri bu politikalar›n ürünleri
mekanizmalard›r.

Rekabet gücünü art›rabilmek için iflletme
baz›nda düflündü¤ümüzde iflletmelerin inovas-
yona yönlendirilmeleri, böylelikle katma de¤e-
rin de art›r›lmas› gelir. Ülke baz›nda ise inovas-
yonu desteklemek için öncelikle “inovasyon
sistemi” dedi¤imiz ortam koflullar›n›n iyileflti-
rilmesi ak›ll›ca bir stratejidir. Bunu daha detay-
land›ran bir yöntem de Porter taraf›ndan öne-
rilmektedir: “kümelenme”. 

Kümelenme Nedir? 
Ne De¤ildir?

Küme (cluster), bilindi¤i üzere “sektör” mer-
kezli bir konudur. Özünde de inovasyon siste-
mi diye yukar›da tan›mlad›¤›m›z sistemi sektör
baz›na indirgeyip, iflleyiflini mükemmellefltir-
mek yer al›r. Yani hedefte yine iflletmelerin
inovasyona yöneltilmeleri vard›r, ancak küme-
lenme, bir alana odaklan›r ve o sektör/alanda-
ki inovasyon sisteminin daha verimli ve do¤ru

yap›land›r›lm›fl halde düzenlenmesini hedefler.
Burada “inovasyon sistemi” kavram›n› biraz
daha açmak gerekebilir. ‹novasyon sistemi ifl-
letmeleri, iflletmeler için mal ve hizmet sa¤la-
yan tedarikçileri, Ar-Ge hizmeti veren üniversi-
te veya araflt›rma kurumlar›n›, Ar-Ge için veya
di¤er üretim/pazarlama/tan›t›m gibi hizmetler
için fon sa¤layan kurulufllar (yada bankalar),
arac›lar dedi¤imiz iflletmeler ve kamu, Ar-Ge,
finansman aras›nda hizmet veren KOSGEB gibi
kurulufllar, altyap› sa¤layan kurulufllar (kamu
kurumlar› da dahil olmak üzere) ve müflteriler
gibi oldukça genifl bir yelpazeyi içerir.

Kümelenme sadece ayn› sektörde yer alan
firmalar›n bir araya gelmeleri de¤ildir. Yukar›-
da da belirtti¤imiz üzere o sektörün “inovas-
yon sistemi”nin tan›mlanmas› ve iyi ifller hale
getirilmesi üzerine yürütülen projeler küme-
lenmeyi oluflturur. Baz› platformlarda küme-
lenme konusuna “so¤uk” yaklafl›m›n nedeni bu
yanl›fl anlama yüzündendir, sadece iflletmeler
birli¤i gibi de¤erlendirildi¤inden, rekabet için-
deki firmalar›n birbirleriyle nas›l iflbirlikleri ge-
lifltirebilecekleri sorgulan›r. 

Gerçi bu elefltirileri yapanlar veya bu önyar-
g›ya sahip kifliler Chesbrough’un “aç›k inovas-
yon” kavram›n›, yani iflletmeye d›flar›dan fikir
ak›fl›, iflletme içindeki fikirlerin d›fl paydafllarla
beraber de¤erlendirilip yenilikçi ve katma de-
¤eri yüksek ürün/hizmete dönüfltürülebilece-
¤ini de henüz duymam›fllard›r. fiu anda Avru-
pa’da en önemli trendlerden biri haline gelen
Aç›k ‹novasyon Paradigmas›n›n ülkemize gel-
mesi bir 10 y›l› daha bulacak gibi görünüyor.

Kümelenme Araç m› Amaç m›?

Porter’›n kümelenme yaklafl›m› baflta Avru-
pa olmak üzere birçok ülkede rekabet gücü po-
litikalar›n›n bafl›nda gelen, oldukça de¤er veri-
len bir yaklafl›md›r. Ülkemizde de Porter’›n ne
denli popüler oldu¤unu çok basit bir Google
araflt›rmas›yla da görebilirsiniz. Bu ünün bir
baflka ispat› da flemsiye organizasyonlar diye
tabir edebilece¤imiz KOB‹ birlikleri, Odalar ya-
da sektör birliklerinin tümünde son y›llarda
her toplant›da veya s›radan diyaloglar›n›zda
bile Porter ad›n›n ne çok kullan›ld›¤›n› düflün-
dü¤ünüzde anlayabilirsiniz.

Bu kadar popüler olmas›n›n yönüyle hem
olumlu hem de olumsuz etkileri bulunmakta-
d›r. Öyle ki baz› kurumlarda, KOB‹ birliklerinin
tüm hedefi “kümelenmek” haline gelmifltir.
Oysaki kümelenme, inovasyona ulaflmak için
kolaylaflt›r›c›, altyap›y› güçlendirici tedbirler
al›nmas›n›n bir yoludur. Rekabet gücünün art›-
r›lmas› için bir araçt›r. Kümelenmek için de¤il,
inovasyon kapasitemizi art›rmak, inovasyonu
ve de¤iflimi daha iyi yönetebilmek ve ülke eko-
nomisini güçlendirebilmek için kümelenme
projeleri yürütülmelidir.

Küme için Sektör Seçimin Önemi

Kümelenmenin temelinde sektöre odaklan-

mak bulunur. Asl›nda basit bir beyin f›rt›nas›
yaparsak her sektörün, de¤er zinciri dedi¤imiz
a¤lar›n ihtiyaçlar›n›n da farkl› oldu¤unu kolay-
ca ortaya koyabiliriz. Tekstil sektörü için yürü-
tece¤iniz kümelenme çal›flmas› ihracat veya ta-
n›t›m, pazarlama için güçlü oyuncular gerekti-
rirken, nanoteknoloji çal›fl›yorsan›z kümenizde
güçlü Ar-Ge oyuncular› mutlaka yer almal›d›r.

Her sektörün ihtiyac› farkl›d›r. Bir projeyle
tüm ülkeyi kalk›nd›ramayaca¤›m›z gibi, reka-
bet gücü politikalar›n›n her biri de farkl› dert-
lere devad›r. Kümelenme çal›flmalar›nda kritik
baflar› unsurlar›ndan biri de do¤ru kümenin,
do¤ru “sektör”ün seçilebilmesidir.

‹flletmeler için do¤ru yat›r›m alanlar› seçer-
ken nas›l analiz yöntemleri kullan›yorsak, böl-
gesel kümelerin seçimi için de benzer
mekanizmalar mutlaka süreçte yerlerini al-
mal›d›r. Sektör analizleri, rekabet analizleri
gibi çal›flmalar, sektörlerin gelecek perspektif-
leriyle de beslenmelidir. Kümelenme çal›flmas›
yapan bölgelerin gerçeklefltirmesi gereken
minimum analizler aras›nda pazar pay› –
pazar›n büyüme oran› analizi de en önemliler-
dendir.

Yukar›daki grafikte y›ld›zlar›n kümelenme
çal›flmas› yap›lan bölgedeki sektörleri temsil
etti¤ini düflünecek olursak:

A sektörünün pazar pay› düflük, ancak
pazar›n büyüme oran› yüksek, B sektörünün
hem pazar pay› hem de pazar›n büyüme oran›
yüksek (y›ld›z sektör), C sektörünün pazar
pay› yüksek ama pazar›n büyüme oran› düflük,
D sektörünün hem Pazar pay› hem de pazar›n
büyüme oran› düflük; gibi de¤erlendirmelerle
bölgenin y›ld›z sektörü, yat›r›m yap›larak gelifl-
tirilmesi gereken sektörleri ve gelecek vaat et-
meyen, yat›r›m alan ancak ülke ekonomisine
geri dönüflümü oldukça az olan, katma de¤er
yaratmayan sektörlerin de ortaya konulmas›
flartt›r.

Bu tür analizler daha çok karar vericiler,
politika yap›c›lar taraf›ndan beslenilmeli, böl-
gesel kümelenme çal›flmalar›nda odak-
lan›lacak sektörler belirlenirken yön gös-
tericilik rolü üstlenilmelidir. 

De¤iflim ve Hayat›m›za Kazand›rd›¤› Terimler
KÜMELENME

*Arife YILMAZ / innoCentric ®
‹novasyon Projeleri Koordinatörü

www.innocentric.com.tr 
http://innocentric.blogspot.com 
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“N
eden?” sorusuna muhatap olmak can
s›k›c› olsa bile en fl›k yan›t her zaman
bulunabilir. 

***
Sanayi ve Ticaret Bakan›m›z geçen ay KO-

B‹’leri bizzat ‘evlerinde’ ziyaret ederek nab›zla-
r›n› tuttu. Ostim’de de OSB yönetimi ve sana-
yicilerle bir araya geldi. Daha önce benzer bir
toplant›da, ‘Ostim’de bir laboratuar olma-
d›¤›’ vurgulanm›flt›. 

Son buluflmada ayn› konu yine gündeme
geldi.

Ça¤layan, konuflmalar›nda hep Ostim’i öve-
rek, Türkiye’nin ‘kobi laboratuar›’ olarak göste-
riyor. ‹lgili birim ve bürokratlar da Bakan›m›z›n
bu vurgusundan bir görev ç›karsalar; ilgilense-
ler ve bu ‘laboratuar’ bölgesine gerçek bir labo-
ratuar kazand›rsalar. Sanayici de ayn› konuda
sürekli ‘dejavu’ yaflamasa.

***
Mesleki e¤itim asl›nda kimin iflidir?
Ülkemizde Mesleki E¤itim görevi, yasalar

gere¤i devletin görevidir.
Sanayiciler, KOB‹’ler ve bunlar›n örgütleri

vas›fl› eleman ihtiyac›n› gidermek için kendileri
de ellerini tafl›n alt›na sokuyor. ‘Üzerlerine va-
zife’ kabul ediyorlar.

‘‹fl garantili mesleki e¤itim’ kurgusu ile bafl-
lat›lan OSEP Projesi, Ostim’de ikinci y›l›na gir-
di. Bu kapsamda yeni dönem kay›tlar› bafllad›. 

Acaba meslek e¤itimini devletin kendi e¤i-
tim kurumlar›nda, okullar›nda sanayicinin talep
etti¤i niteliklerde yerine getirebiliyor olmas› da-
ha fl›k de¤il midir?

***
Türkiye’de yabanc›n›n borsa keyfini anlatan

bir haberin bafll›¤› flöyle:
“Yerli kaç›yor, yabanc› kâr koval›yor.”
Ülkemizde art›k ANA konulardaki trendi ‘pi-

yasa’n›n belirledi¤i ileri sürülüyor. 
Yabanc›lar›n piyasa konusunda ‘gözünün

kara oldu¤u, yerli yat›r›mc›n›n ise hemen ür-
küp yurtd›fl›na kaçt›¤› ve yerlinin kaçt›¤› ye-
re yabanc›n›n oturdu¤u’ vurgulan›yor.

Türkiye’yi yabanc›lara terk eden Türk yat›-
r›mc›, ekonomik savaflta ma¤lup oluyor.

“Yerli kaç›yor yabanc› kâr koval›yor.”  Yani,
kendi ülkemizden kaç›yoruz. 

Biz böyle bir konuda daha uygun bafll›¤› ata-
ca¤›m›z günü bekliyoruz:

-Yerli kâr koval›yor, yabanc› kaç›yor…
*** 

Habercinin tarz›d›r, sorular yöneltir, “5N-
1K” sorgusu yapar.

“Neden binlerce sanayicinin oldu¤u bölge-
de laboratuar yoktur? Neden devlet mesleki
e¤itim vermeyi lay›¤› ile beceremez? Neden
yabanc› yat›r›mc› kâr kovalarken, yerli ka-
çar?” gibi.

Yazar›m›z Say›n A.Çörtü, yaz›s›nda diyor ki;
“Asl›nda habercili¤in temeli olan 5N, 1K’n›n

da en derin olan› NEDEN sorusudur. Çünkü
ne, nerede, ne zaman, nas›l ve kim sorular›n›n
objektif cevaplar› vard›r. Ancak neden sorusu-
nun cevab› o kadar kolay de¤ildir. Bu nedenle
‘bilimin nas›l’›, ‘felsefenin neden’i cevapland›r-
d›¤› söylenir.”

fiu s›ralarda NEDEN sorusuna ald›¤›m›z ya-
n›tlar›n hangi bilimsel ya da felsefi temele da-
yand›r›ld›¤›n› bilemiyoruz.  Belki de hiçbir yan›t
göründü¤ü kadar ‘basit’ olmay›p, ‘alimce’ bir
giz tafl›yordur! 

kkeemmaallcc@@oossttiimm..ccoomm..ttrr

KKeemmaall ÇÇeekküüçç

Daha fl›k 
olan› 

bulmak...

EEddiittöörrddeenn

MM›s›r’daki Mühendislik Sana-
yi Odas› (Chamber Of Engi-
nering Industries) Türki-

ye’ye yapt›klar› ziyaret kapsam›n-
da Ostim’i de gezdiler. Ostim’den
çok etkilenen M›s›rl› ifladamlar›
OST‹M’le karfl›l›kl› ihracat ve itha-
lat yapmak istediklerini belirttiler. 

Daha çok inflaat sektöründen
ifladamlar›n› bünyesinde bulundu-
ran M›s›r Mühendislik Sanayi Oda-
s›; metal iflleme, elektrik üretimi
ve bak›m-onar›m malzemeleri gibi
alanlarda faaliyet gösteren firma-
lar› da bünyesinde bar›nd›r›yor.
Mühendislik Sanayi Odas› Baflkan›
Nebil Ferid Hasanin, Ostim’i ziya-
ret etmekteki amaçlar›n›n karfl›l›k-
l› olarak yat›r›m iliflkilerini gelifltir-
mek ve birlikte çal›flmak oldu¤unu
söyledi. Ostim Teknokent hakk›n-
da bilgi alan Hasanin, kendilerinin
de buradakine benzer bir teknoloji
merkezleri oldu¤unu ve bu iki ku-
rumun bir arada çal›flmalar yap-
mas› gerekti¤ini vurgulad›. 

OST‹M OSB Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n da M›s›rl› sa-
nayicilerin ziyaretinden büyük
memnuniyet duydu¤unu belirtti.
Sunumlar›n ard›ndan, M›s›rl› sa-
nayiciler Ostim’deki firmalar› gez-
di. M›s›r’a döner dönmez Ostim’le
ifl iliflkileri kurmaya bafllayacakla-
r›n› dile getiren Nebil Ferid Hasa-
nin, hediye töreni s›ras›nda “dile-
rim en yak›n zamanda birbirimize
hediye yerine fabrikalar veririz”
dedi. 

M›s›rl› ifladamlar› iflbirli¤ine haz›r

SSincan OSB’de kurulan Tür-
kiye’nin en büyük çevre la-
boratuar› yüzden fazla alan-

da akredite edildi.  Ankara Sana-
yi Odas› ve KOSGEB iflbirli¤i ile
kurulan laboratuar için Sanayi
ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤la-
yan’›n da kat›ld›¤› Akreditasyon
Sertifika töreni düzenlendi.

Sincan ASO-KOSGEB Çevre
Laboratuar› sertifika törenine
Bakan Ça¤layan’la birlikte ASO
Yöneticileri ile çok say›da sanayi-
ci de kat›ld›. Ça¤layan, ASO’nun
sosyal sorumluluk duygusu ile
hayata geçirdi¤i çevre laboratu-
ar› ile sanayicinin çevre düflman›
oldu¤u yolundaki imaj› de¤ifltir-
di¤ini söyledi.

Ça¤layan, “Bugün çevresine
sayg›l› ve duyarl› bir sanayici var.
Laboratuar›n 111 konuda analiz
yapabilmesi ne yönelik akredite
olmas› büyük baflar›. Çevre soru-
nu mevzuat sorunu de¤il, insan-
l›k sorunudur. Türkiye’deki di¤er
OSB’lerin de çevre konusunda
duyarl› olduklar›n› görüyoruz.
Biz bakanl›k olarak OSB’lerimi-
zin daha rahat çal›flmas› için ya-

sal düzenlemeleri yap›yoruz” di-
ye konufltu.

Dünyan›n birçok alanda yeni-
den yap›land›¤›n›, Türkiye’nin
de bu yap›lanma aflamas›n› yafla-
d›¤›n› vurgulayan Ça¤layan,
dünyan›n ekolojik dengesinin
de¤iflti¤ini hat›rlatarak kalk›n-
man›n sürdürülebilir olmas›n›n
önemine de¤indi. Dünyan›n ba-
fl›nda enerji ve g›da gibi iki
önemli bela oldu¤unu belirten
Ça¤layan, “ülkeler birbirlerine
adeta enflasyon ihraç ediyor. Bu-
nunla bafla edebilmek için çaba-

l›yoruz. Amac›m›z dünyan›n ilk
10 ekonomisi aras›na girmek. ‹h-
racatta yakalad›¤›m›z baflar› bize
umut veriyor” dedi.

Ankara Sanayi Odas› Baflkan›
Nurettin Özdebir de, laboratu-
ar›n Ankara ve Türkiye’ye hizmet
verdi¤ini, 15 bin parametrenin
analizinin yap›ld›¤›n› anlatt›. Öz-
debir, ASO OSB olarak çevreye
duyarl› olduklar›n› ve bölgenin
karbondioksit zarar›n› azaltmak
için yo¤un bir a¤açland›rma
kampanyas› bafllatt›klar›n› söyle-
di.

Türkiye’nin en büyük çevre laboratuar› Sincan’da

Laboratuar akredite edildi
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‹‹
MKB’de 2003 y›l›ndan itibaren 17
milyar YTL’den bafllayarak 2007 y›-
l›nda 128 milyar YTL’ye yükselen

yabanc› ifllemlerdeki hacim 2008 y›l›-
n›n ilk çeyre¤inde 59 milyar YTL’ye
ulaflt›. 

Bu y›la yüzde 72.4 a¤›rl›kla giren
yabanc›lar ‹MKB’de Haziran ay› içinde
yaflanan siyasi riske ra¤men yüzde
69’un alt›na düflmedi. Yabanc›lar›n pa-
y› Temmuz bafl› itibariyle yüzde
70.17’lere demir att›.  

“Yerlinin kaçt›¤› yere oturuyorlar”
Piyasalara yönelik kötü geliflmeleri

abartarak ekonomide bir balon olufltu-
rulmas›na ald›rmayan yabanc›lar Tür-
kiye’de yat›r›mlar›n› sektör bazl› ola-
rak daha da pekifltirmek istiyor ve orta
ve uzun vadeli yat›r›mlara yöneliyor.
Uzmanlara göre, siyasi riskin geçici ve
Türkiye’nin bu tür dalgalanmalara al›-
fl›k oldu¤unu bilen yabanc›lar yerli ya-
t›r›mc›lardan daha cesaretli davran›-
yor. 

Yerlilerin kaçt›¤› yeri hemen tutan
ve orada istikrar sa¤lamaya çal›flan ya-
banc›lar yüzde 70 civar›ndaki
‹MKB’deki a¤›rl›¤›n› yüzde 75’lere tafl›- ma planlar› yap›yor.  

“Türkiye dünyan›n 
en kârl› piyasas›”
Uzmanlar, dünyada en karl› borsa-

lardan birinin ‹MKB ve Türk piyasalar›
oldu¤unu, k›sa zamanda belirlenen
sektörlerde tatl› kârlar elde eden ya-
banc›lar›n gelmiflken ülkedeki özellefl-
tirmelere de zemin haz›rl›¤› yapt›¤›n›
belirtiyorlar. Yerli yat›r›mc›n›n yüksek
faiz, düflük kur politikas›n› bahane
ederek ülke d›fl›nda istikbal arad›¤›na
de¤inen uzmanlar, “Yabanc› kadar di-
rençli olmayan Türk yat›r›mc›lar asl›n-
da ülkeyi terk etmekle büyük kay›plar
veriyor. Yurt d›fl›nda hiç kimse büyük
karlar› avucunuza b›rakmaz. Türki-
ye’de 10 kazan›yorsan›z, yurt d›fl›nda
bu kazanc›n›z 0.5’i bile bulmaz. Ya-
banc›lar bu karlar› neden b›raks›n.

Türkiye’yi yabanc›lara terk eden Türk
yat›r›mc›lar ekonomi savafl›nda her
zaman ma¤lup oluyorlar” yorumu ya-
p›yorlar. 

“Yabanc› yat›r›mc›n›n 
gözü özellefltirmelerde”
Halka arzlar konusunda önemli de-

¤erlendirmelerde bulunan uzmanlar,
“Son y›llarda çok baflar›l› halka arzlar
sonras› yeni flirketlerin piyasa ç›kt›¤›
görülüyor. Yabanc›lar bu hisselerden
ciddi biçimde pay al›yor. Yerli yat›r›m-
c› ise ‘yenilmifllik’ psikolojisiyle yaban-
c›n›n yapt›¤›n›n tam tersini yap›yor ve
halka arzlarda meydan› yabanc›lara
b›rak›yor. Bu konuda bilgilendirme ve
tan›t›ma ihtiyaç var. Hükümetin de
yerli yat›r›mc›ya yönelik yeni bir çal›fl-
ma bafllatmas› gerekiyor” aç›klamas›n›
yap›yorlar.

Yerli kaç›yor, yabanc› kâr koval›yor

22006 y›l›nda internet portal›
olarak sanal alem de hizmet
vermeye bafllayan orduihti-

yaclari.com özel sektörde yer alan
firmalara, NATO kodlama sis-
temi ile flirket bilgileri, ürünle-
ri, bayilikleri
gibi
özellik-
lerini ta-
n›tma f›rsat›
vererek Türk Silahl›
Kuvvetleri’nin eriflimine
sunuyor.

Türkiye’de bir ilk ve tek olan ve
içerik olarak NATO standartlar›na
uygun olarak haz›rlanan site Türk
Silahl› Kuvvetleri’ne de internet
ortam›nda tüm ihtiyaçlar›n› tüm
nato ülkelerinin kuland›¤› nato
kodlama sistemini kullanarak, da-
ha h›zl› ve çeflitli flekilde tedarik
etme f›rsat›n› yaratm›fl oluyor. or-

duihtiyaclari.com portal› sayesin-
de özel sektördeki firmalar kendi-
lerini Türk Silahl› Kuvvetlerinin
tüm sat›n alma, iç, d›fl tedarik ve

lojistik gibi birimlerine tek se-
ferde tan›tma f›rsat›n› ya-

kalarken Türk Silahl› Kuv-
vetleri’nin de ihtiyaçlar›

dahilinde
bulunan ürün-
leri en uygun
yerden temin
etmesi sa¤lan-
m›fl oluyor.

orduihtiyac-
lari.com portal›
ile özel sektör-
deki yerli ve ya-
banc› firmalar
savunma sana-
yinin gelifltiril-
mesi yönünde
daha fazla ve

kolay bir flekilde yer alarak,ürün
ve hizmetlerini daha kolay ser-
gileyebiliyor. Böylelikle Türk
Silahl› Kuvvetlerinin bu ürün ve
hizmet gruplar› hakk›nda bilgilen-
dirilerek daha sa¤l›kl› ve h›zl› bir
flekilde ihtiyaçlar›n› karfl›layarak
en iyi flekilde faydalanmas› hedef-
leniyor.

Savunma sanayinde sanal buluflma noktas›

ORDU‹HT‹YACLAR‹ COM
SAVUNMA sanayine yönelik hizmet veren orduihtiyacla-

ri.com yerli ve yabanc› özel sektör kurulufllar›n› Türk
Silahl› Kuvvetleri’nin hizmetine sunuyor. Portla, Türk
Silahl› Kuvvetleri ile özel sektördeki firmalar› tek bir
portalda bir araya getirmeyi amaçl›yor. 
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KKüçük ve orta ölçekli iflletmeler
diye bilinen KOB‹’ler karmafl›k
mevzuat ve teflvik sistemi, girdi

maliyetleri ve a¤›rlaflan ekonomik
flartlar sebebiyle üst seviye çözümler
ar›yor. 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Ge-
lifltirme ve Destekleme ‹daresi Bafl-
kanl›¤› (KOSGEB) ise; giderek eri-
yen, AR-GE’den uzaklaflan ve yat›r›m
yapamayan KOB‹’ler için beklenilen
deste¤i sa¤layam›yor. ‹fl dünyas› da
iflsizlik sorununun ortadan kald›r›l-
mas›nda KOB‹’leri ilk adres olarak
görüyor.

Verilere göre, 2006 y›l›nda 17 bin
552 yeni iflyerinin aç›ld›, 8 bin 477
flirket kapand›. 2007 y›l›nda ise 13
bin 968 flirket aç›l›rken 22 bin 614
flirket kepenk indirdi. 2008 y›l› sonu
aç›lan ve kapanan flirket say›s›n›n
2007 y›l›ndan farkl› olmayaca¤› tah-
min ediliyor. Birçok KOB‹ sahibi ve
yöneticisi teflvik ve desteklerin yanl›fl
ellere ve yerlere kanalize edildi¤ini
öne sürüyor.

Müstakil Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i (MÜS‹AD) “Türkiye Ekono-
misi 2008” adl› y›ll›k raporunda KO-
B‹’lere yönelik “KOB‹’ler ve KOS-
GEB’e ‹liflkin Öneriler” bafll›kl› bir
bölüm açt›. AS Haber Ajans›’n›n (as-
ha) rapora dayand›rd›¤› de¤erlendir-
meye göre, Türk ekonomisinin ve is-
tihdam›n belkemi¤i niteli¤indeki KO-
B‹’lerin acil sorunlar›n›n çözülmeme-
si durumunda ciddi s›k›nt›lar›n olu-
flabilece¤i, KOB‹’lerdeki en bafltaki
problemin bakanl›klar aras›ndaki
karmafl›k mevzuat ve teflvik sistemi
oldu¤una dikkat çekildi. KOSGEB’in
kaynaklar›n› kredi faiz destekleri
fleklinde de¤il reel destekler fleklinde
kulland›rmas› istenen raporda, kredi
destek faizlerinin ekonomiye yapt›¤›
katk›n›n belirsiz oldu¤u belirtildi. 

“KOB‹’lerin yüzde 97’si
teflvik alam›yor”
KOB‹ destek ve teflvikleri için sa¤-

lam temelli bir sistem kurulamad›¤›,

teflvik ve desteklerden KOB‹’lerin sa-
dece yüzde 3’ünün istifade edebildi-
¤i vurgulanan raporda, imalatç› KO-
B‹ niteli¤indeki 300 bin iflletmenin
sadece 10 bin kadar›n›n söz konusu
desteklere ulaflabildi¤i bildirildi. Ra-
porda,  KOSGEB’in Ticaret ve Sanayi
Bakanl›¤›’na ba¤l› bir kurum oldu¤u-
nu, kurumun ba¤›ms›z yap›s›n›n
mutlaka korunmas› gerekti¤ine de¤i-
nildi. Raporda verilen teflvik ve des-
teklerle çok say›da KOB‹ ile daval›
olundu¤u ve bu davalardan kuru-
mun tek bafl›na hakl› ç›kmas›n›n zor
göründü¤ü hat›rlat›ld›.

KOSGEB’in haz›rlad›¤› 5 y›ll›k
stratejik plan ve y›ll›k performans ra-
porlar› KOB‹’lere yap›lacak yard›m
ve destekler hakk›nda zaman temelli
ve bütçeye ba¤lanm›fl yat›r›mlar hak-
k›nda net bir bilginin olmad›¤› belir-
tilen raporda flu ifadelere yer verildi:

“KOSGEB’in organizasyonu ve he-
defleri net ve somut bir flekilde orta-
ya konulmal›d›r. Sanayi Bakanl›¤› ve
KOSGEB’in sanayi iflletmeleri veri ta-
ban› oluflturma yönündeki çal›flmala-
r› bitirilmelidir. KOSGEB’in teflvik
bütçesi artt›r›lmal› ve sa¤lam temelli
bir sistem kurulmal›d›r. KOB‹’lerin
bir an önce kümelenme yaklafl›m› ve
sektörler baz›nda desteklenmesini
mümkün k›lan düzenlemeler yap›l-
mal›d›r. KOSGEB’in geliflmifl, az ge-
liflmifl ve normal bölge destek oran-
lar› yeniden gözden geçirilmelidir.
Özellikle kuzeydo¤u, orta ve do¤u
Anadolu bölgelerinin sanayi, yat›r›m
ve hizmetler aç›s›ndan acil olarak
desteklenmesi gerekiyor.”

“KOSGEB’in yeniden 
yap›land›r›lmas› ve 
KOB‹ bakanl›¤›”
KOSGEB’in y›llardan beri yap›lan

yanl›fl ve hatalardan ders al›narak
yeniden yap›land›r›lmas› ihtiyac›n›n
art›k gerekli hale geldi¤ine iflaret
edilen MÜS‹AD raporunda, özellikle
2006 y›l›ndan bu yana piyasalarda
daralman›n daha da belirginleflti¤i,

tedbir al›nmamas› durumunda KO-
B‹’lerin sadece isminin kalaca¤› kay-
dedildi.  KOB‹’lere yönelik teflvikle-
rin henüz yeterli seviyeye ulaflamad›-
¤› dile getirilen raporda; KOB‹’ler ko-
nusunda bakanl›klar aras›nda birlik-
teli¤in olmad›¤›, iflletmelerin arada
kalarak sorunlar yuma¤› içinde bu-
nald›¤› belirtildi. Raporda, “KOB‹’le-
re yönelik teflvik ve destekler farkl›
bakanl›klar bünyesindeki kurumlar
taraf›ndan sa¤lanmakta ve hizmet-
lerde bütünlük gerçeklefltirileme-
mektedir” denildi. Raporda KOB‹ ba-
kanl›¤›n›n kurulmas› konusunda ça-
l›flmalar›n bafllat›lmas› istendi.

“‹fl dünyas›: iflsizli¤in 
çözümü KOB‹’lerde”
Di¤er yandan ifl dünyas› da, iflsiz-

likle mücadelede KOB‹’lerin en
önemli çözüm noktalar›ndan biri ol-
du¤unu bildiriyor. Yüksek büyümeye

karfl›l›k istihdam meselesinin çözüle-
medi¤ini, 2008’deki ekonomik dur-
gunluk sebebiyle iflsizlikte artma e¤i-
liminin ivme kazand›¤›n› kaydeden
ifl dünyas› asha’ya bilgi verirken is-
tihdam› artt›r›c› önlemlerin içerisin-
de KOB‹’lerin en baflta düflünülmesi
gerekti¤ini vurgulad›. ‹fl dünyas›,
“Ekonominin yüzde 99’unu KOB‹’ler
oluflturuyorsa iflsizlik konusunda da
KOB‹’ler baz al›narak ulusal istihdam
strateji oluflturulmal›. ‹stihdam pake-
ti bu konuda at›lm›fl do¤ru bir ad›m
olmakla birlikte yetersizdir. Alarm
veren KOB‹’ler yeniden aya¤a kald›-
r›larak istihdamda çok olumlu gelifl-
meler sa¤lanabilir. ‹flsizlik sorunu-
nun çözümünde KOB‹’leri tek adres
olarak görüyoruz. ‹stihdam›n artt›r›l-
mas›nda küçük ve orta ölçekli ifllet-
meler kesinlikle göz ard› edil-
memeli” ifadelerini kulland›lar.

KOB‹’ler iyice
BUNALDI!..
KOB‹’ler iyice
BUNALDI!..
KOB‹’lerin 2006'da 17 bin 552 yeni KOB‹ aç›ld›, 8 bin 477’si

ifline son verdi. 2007'de 13 bin 968 KOB‹ aç›l›rken 22 bin
614’i kepenk indirdi. 2008 y›l› beklentileri ise daha kötü 

A
nkara Sanayi Odas› (ASO) 2.
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
10 fabrikan›n temel atma töre-

nine kat›lan Sanayi ve Ticaret Baka-
n› Zafer Ça¤layan, Ankara’da yat›r›m
yapman›n asl›nda zor bir ifl oldu¤u-
nu belirterek yat›r›m yapan 10 firma-
y› kutlad›. Ankara’n›n teflvik sistemi-
nin kurban› oldu¤unu vurgulayan
Ça¤layan “Ankara’n›n sa¤›na soluna
yat›r›m yapt›¤›n›z zaman her türlü
teflvik sisteminden faydalan›rken An-
kara’da yat›r›m yapt›¤›n›z zaman

bunlardan faydalanamazs›n›z” dedi.
Söz konusu yat›r›mlar›n kendisi için
çok önemli bir yere sahip oldu¤unu
kaydeden Ça¤layan, OSB’lerin bir
ibadethane gibi kutsal oldu¤unu ve
yat›r›m yapanlar›n da ibadetlerin en
büyü¤ünü yapt›¤›n› söyledi. 2001
krizinde çukura düflen sanayinin son
5,5 y›lda çok önemli aç›l›m elde et-
ti¤ini de dile getiren Bakan Ça¤la-
yan; OSB’lerin sürdürülebilir, çevre
dostu yat›r›mlar için tafl›d›¤› önemi
vurgulad›.

Ça¤layan: "OSB’ler bir ibadethane kadar kutsal”
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G
eçen ay ekonomi konular-
dan dikkat çekenlerden biri
de ‹SO’nun aç›klad›¤› ‹SO

500 idi.  Tabloda tart›flma konusu,
ilk 500 firman›n Faaliyet D›fl Gelir-
leri(FDG) idi. Daha önceki yaz›lar›-
m›zda flirketlerin gelir tablosu ka-
lemlerinin ne anlama geldi¤inden
bahsetmifl idik. FDG, flirketlerin
üretim d›fl›ndaki gelirlerini ifade
eder. Bu da a¤›rl›kl› olarak faiz ve
kambiyo gelirinden oluflur. Faiz,
flirketlerin aktifindeki nakit de¤erle-
rini, kimi zaman ödemeleri gere-
ken paralar› geç ödeyerek, kimi
zaman üretimden çekerek devletin
bono/tahviline yat›rarak de¤erlen-
dirmesi sonucu elde etti¤i gelirdir.
Kambiyo geliri ise, flirketlerin pa-
siflerindeki yabanc› para borçlar›-
n›n, YTL karfl›l›klar›n›n düflmesi
sonucu elde ettikleri gelirdir. Faizin
anlafl›lmas› kolay iken, Kambiyo
kar›n›n aç›klamam›z gerekmekte-
dir. Örne¤in y›lbafl›nda flirketinizi
bir yat›r›m için 100 dolar olarak
borçland›r›rsan›z ve 100.- dolar›n
YTL karfl›l›¤› (1$=1,5 YTL’den)
150.-YTL ise flirketinizin Aktifine
150. YTL borç, Pasifine de 100
dolar Karfl›l›¤› 150.-YTL alacak
yazars›n›z. Borcu ödeme zaman›n-
da dolar› kuru 1,3 YTL’ye düfltü-
¤ünde flirketiniz pasifinden 150.-
YTL yerine 130.-YTL ç›kar; ara-

daki 20.- YTL’lik fark Kambiyo ka-
r›d›r.

Son befl y›lda flirketlerimizin
FDG olarak vergi öncesi kara ora-
n› flu flekildedir: 2003-%72; 2004-
%39; 2005-%37; 2006-%26;
2007-%36

fiirketlerde faaliyet d›fl› kar›n an-
lam› nedir? ‹yi midir? Kötü müdür?
fiirketlerin ana ifltigallerinin d›fl›nda
faiz ve kambiyo gelirinden kar et-
meleri, ekonomik anlamda iyi bir
fley de¤ildir. fiirketler, aslen ifltigal
alanlar›ndan gelir elde etmek için
kurulmufllard›r. fiayet bunun d›fl›n-
da daha iyi kar elde ediyorlarsa,
mevcut alanlar›n› b›rak›p kar elde
edilen alanda çal›flmalar› daha tu-
tarl›d›r. Özellikle sanayi ve imalat
flirketlerinin üretimden de¤il de,
aktiflerinde bulunan ve üretim için
kulland›klar› borç ya da varl›klar›n-
dan kar eder hale gelmifllerse, o ül-
kede, ekonomi alan›nda ifllerin iyi
gitmiyor demektir.

Faiz ve kambiyo gelirinin, vergi
öncesi kar›n için de oransal olarak
ülkemizdeki gibi son befl y›lda yak-
lafl›k % 40 civar›nda olmas›, makro
ekonomi politikalar›n›n adil kurgu-
landamd›¤› anlam› ç›kar. Bu du-
rum, flirketlerin öz varl›k kay›plar›-
na neden olur. Bunu bir örnek ile
aç›klayal›m: fiayet vergi öncesi kar-
da faaliyet d›fl› gelir daha çok faiz-
den olufluyorsa, bilinmelidir ki; o
ülkede faiz gelirleri üretim gelirle-
rinden daha yüksektir. Bu da o ül-
kede ciddi bir enflasyon oldu¤u an-
lam›na gelir. fiirket, her ne kadar

faizden gelir elde ediyorsa da akti-
finde enflasyondan dolay› oluflan
afl›nmay› gelir tablosuna yans›ta-
mayaca¤› için afl›nma pay› de¤erle-
ri düflük ç›kacak ve gere¤inden faz-
la vergi ödemesi yapacakt›r. Bu da
özvarl›k kayb›na neden olacakt›r.

Keza kambiyo geliri elde eden
bir flirket, gerçekte, pasifine göre
aktifinde yerli para cinsinden sanal
bir art›fl olmufltur. Bu art›fl, ülkede
izlenen döviz kurundan dolay›d›r.
Oluflan bu sanal gelirin vergisini
vererek, oluflan bu köpü¤ün mut-
lak vergisini ödemektedir. Bu du-
rumda da flirket hem öz varl›k hem
de nakit kayb›na u¤ramaktad›r. 

Birileri kambiyo ve faiz gelirin-
den kar elde ederken kim zarar
ediyor? Öncelikle tasarruflar›n› y›l-
larca dövizde tutanlar, üretimini ne
pahas›na olursa olsun özvarl›k ya
da YTL borçlanarak yapanlar,
500’ün ve Türkiye’ye s›cak para
sokanlar›n kazand›klar›n› kaybe-
denlerdir. Kim bunlar?

Sonuç olarak, flirketlerin faaliyet
d›fl› gelir elde etmeleri, ilk bak›flta,
hofl olsa da makro ekonomide cid-
di hastal›¤›n habercisidir. Ülkede
ekonomi politikas›n›n iyi kurgula-
n›p yürütülmedi¤inin iflarettir. fia-
yet aksi ise niye herkesin paras›n›
faize yat›rmas›n› ve döviz borçlan-
mas›n› önermiyoruz?

fiefik ÇALIfiKAN
sefikcaliskan@hotmail.com

Faaliyet d›fl› gelir 
elde etmenin anlam›
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OOST‹M Organize Sanayi Bölgesi
ile Çankaya üniversitesi ara-
s›nda ilk olarak 2007’de yap›-

lan bir protokol ile bafllayan Küme-
lenme çal›flmas› sonuçlar›n› verdi.
Çankaya Üniversitesi ve OST‹M, ya-
p›lan çal›flmalar sonucunda, gelifl-
mifl ülkelerin hemen hepsinde bafla-
r›yla uygulanan “kümelenme mode-
linin” Türk Sanayi i için en do¤ru
model oldu¤u konusunda tam bir
görüfl birli¤indeler. “6 Milyar› OS-
T‹M’e Pazar Yapmak” amac› ile yola
ç›kan taraflar, bir y›ld›r süren bu alt-
yap› çal›flmalar› ile üniversite sanayi
iflbirli¤ine çok iyi bir örnek oldular.
Sonuç olarak, 22 May›s 2008’de OS-
T‹M de yap›lan Kümeye bafllang›ç te-
mal› toplant›ya kat›lan OST‹M’li fir-
malar ‹fl ve ‹nflaat Makinalar›’nda
Kümelenmeye bizimle birlikte var
m›s›n›z sorusuna hep birlikte ‘Evet
Var›z’ cevab›n› verdiler. Böylece
Mart 2007 tarihinde bafllayan Kü-
melenme çal›flmalar› sektör temsilci-
si firmalar taraf›ndan da onayland›,
22 May›s 2008 tarihinde ‹fl ve ‹nflaat
Makinalar› ( ‹fi‹M ) Kümesi kuruldu. 

Toplant›da haz›r bulunan firma-
lar: Yavuz Motors , Palme Makine,
Meka Beton Santralleri,  Y›ld›r›m
Mühendislik, Karke Makine,  Tipisan
Ltd. fiti., Özgen Makine, Arel Ltd.,
Gülhan Yedek Parça, Ero¤lu Makine
, KMS Makine, Ifl›k D›fl Tic. Ltd. fiti.,
Daldal Torna, Bak›r Conta Balata,
Göçmaksan, Murat Çelik  ve  Apay-
d›nlar Makine’dir. Toplant›ya ayr›ca
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, ‹MMB ‹fl
Makineleri Birli¤i Derne¤i yetkilileri
kat›lm›fllard›r.

OST‹M Baflkan› Orhan Ayd›n top-
lant›da yapt›¤› konuflmada flunlar›
söyledi: “OST‹M olarak neden bu ifl-
le (Kümelenme) u¤rafl›yoruz? Bizim
üstümüze vazife gibi durmuyor. Bi-
ze, ‘niye bunu yapmad›n’, diyen ol-
maz, devletten veya baflka yerden.
Elimizden geldi¤ince hocalar›m›z›
anlamaya çal›fl›yoruz. Bu yar›fl› tek
tek firmalar olarak götürmemiz zor.
‘Ben ihracat yap›yorum, benim ihti-
yac›m yok’ diyen firmalar›m›z da
var, ama uzun vadede bu ifli götür-
meleri zor. Veysel Korucu (Korucu
Makine) bana anlatt›; Çin’den gelen
biri Veysel Bey’e ürettiklerini daha
ucuza vermeyi teklif etmifl. Veysel
Bey buna ne kadar direnebilir? Ho-
calar›m›z ç›kt›, dedikleri flu: ‘dünya-
ya bak›yoruz, yan›n›za KOSGEB’i,
Belediyeyi, vb. almazsan›z sonunuz
kötü’. Ne benim ne de Çankaya Rek-
törümüzün bu sektörde satacak mal›
yok. Gücümüz yetti¤ince bu yolda
çal›flaca¤›z. OST‹M’de bu çal›flmada
hocalar›m›z› sonuna kadar destekli-
yoruz. Hiçbir karfl›l›k ve bedel bekle-
meksizin bu ifle giriyoruz. Bu ifli as-
l›nda siz yapacaks›n›z, biz size iflin
içine girinceye kadar katalizörlük
yapaca¤›z. Reaksiyonu biz bafllata-
ca¤›z, siz devam ettireceksiniz. Aya-
¤›n›za devleti, destekleri, AByi geti-
rece¤iz. Yapmazsak sonumuz iyi gö-
rünmüyor. Asl›nda OST‹M’den daha
büyük yerler var ama bu çal›flma

OST‹M’de yap›l›yor. Sadece bu de¤il,
savunma sanayi ve yenilenebilir
enerji konular›nda da çal›flmalar›-
m›z var. Hocalar›m›za sonuna kadar
güveniyoruz, onlarla heyecanlar›m›-
z› paylafl›yoruz ve de on-
lara söz verdik. Kendi
iflini yapana mani
olmuyoruz. Ata-
türk Havalima-
n›ndaki yürüyen
bant gibi bu kü-
me, kimsenin yü-
rümesini engelle-
meyecek. Katk›
veren bütün firma-
lara teflekkür ediyo-
ruz, bugün toplant›lara
kat›lmayanlar› da hep be-
raber ikna edece¤iz. Borusan, Meka,
Yavuz Motors, Palme, bu ifle girecek,
güçlenece¤iz. ‹flbirli¤i içerisinde re-
kabet yapacaks›n›z.” 

Prof. Dr. Güvenç: 
6 milyar› Ostim’e 
Pazar yapaca¤›z

Daha sonra söz alan Çankaya Üni-
versitesi Rektörü Prof.Dr. Ziya Bur-
hanettin Güvenç de konuflmas›nda
flunlar› söyledi: “Ostim Baflkan›m›z
Say›n Orhan Ayd›n’dan sonra söyle-
necek pek bir fley yok asl›nda. Mart
2007den bu yana OST‹M’le berabe-
riz. 1.5 y›l önce verdi¤im 3 saatlik
seminerimden kimse ç›k›p gitmedi.
O günden beri hiç size yalan söyle-
medik, sizi hiçbir zaman da kand›r-
mayaca¤›z. Hiçbir maddi beklenti-
miz de yok, verseniz de almay›z.
fiüphelenebilirsiniz, ama biz dürüs-
tüz ve çal›flkan›z. Bu güne kadar OS-
T‹M’de kötü tecrübeler olmufl, ama
biz üniversite olarak sizlerle birlikte
kendi kaderimizi birlikte yazaca¤›z.
Üniversitemize, sadece ÖSYM’nin
gönderdi¤i ö¤rencileri okutan bir
kurum olmay› uygun görmüyoruz.
Sanayisini tan›yan bir kurum olmak
bizim asli vazifemiz. Ben devlet ta-
raf›ndan okutuldum, karfl›l›¤›n› an-
cak böyle verebilirim. Bize inan›p
kat›lanlarla bafllayaca¤›z, sonradan
herkes bize kat›lmak isteyecek. Ar-
kadafllar›m›z karfl›l›ks›z olarak çal›fl-
t›lar. Bu küme kurulacak. 6 milyar›
OST‹M’e Pazar yapaca¤›z, ondan
sonra ölece¤iz. O aflamaya gelene
kadar dönmek yok.” 

NELER YAPILDI?

Toplant›da ‹fl ve ‹nflaat Makineleri

Kümesi (‹fi‹M) olarak flu ana kadar
yap›lan çal›flmalar da flu flekilde
özetlendi.

n Küme çal›flmas› ilk olarak
Mart 2007’de bafl-

lad›k.
n Küme web

sayfas› haz›r-
land›. (www.
ostim.canka-
ya.edu.tr)

- Küme ge-
lifltirme ekibi
kuruldu
(ÇÜ’den 8

OST‹M’den 4
toplam 12 kifli)

- Küme Gelifl-
tirme Ekibiyle

Haftal›k toplant›lar yap›ld›.
- Ostim’deki 6 ana sektörün

analizi yap›ld›, analiz sonucun-
da ‹fl ve ‹nflaat Makineleri sektö-
rü en güçlü sektör oldu¤u tespit
edilerek Kümelenecek  Pilot sek-
tör seçildi.

n Dünya ve Türkiye örnekleri
incelendi. Konuya iliflkin birçok
seminer ve konferanslara kat›-
l›nd›.

n 10 firmaya En. Müh. bitir-
me projeleri bafllat›ld› (56 ö¤-
renci, 8 Ö¤r. üyesi ile)

n 24 May›s 2008 de
9.00–16.30aras› ÇÜ’de 6 Hazi-
ran 2008’de OST‹M’de sunumlar
yap›ld›.

n Toplam 800.000 Euro de-
¤erinde 3 adet AB projesi haz›r-
lan›p teslim edildi:

n Proje: AB LDV Yenilik
Transferi Program›’na ‹rlanda ve
‹spanya’da 2 adet proje transfe-
ri, Tarih 14 Mart 2008. 

n 1 Proje: AB, ‹fiKUR Aktif
‹stihdam Tedbirleri Program›
kapsam›nda “Bilgisayar Destekli
‹malat Teknolojileri E¤itim
Program›” projesi. 25 Nisan
2008.

n Küme politikas› haz›rland›.
(10 sayfa taslak)

n Konya otomotiv kümesine
ziyaret ve incelemeler yap›ld›.

n Firmalara sürekli ziyaretler
yap›ld›.

n Proje firmalar›n› (7 firma)
ziyaret ettik. 15 May›s 2008.

n Baz› kamu kurum/kurulufl-
lar› ile görüflmeler yap›ld›.
(DPT, Sanayi Bakanl›¤›, KOS-
GEB).

n Baz› firmalara ekip olarak

ziyaretler yap›ld›. Hidromek,
Palme Makine, Meka Mühendis-
lik, 

n Kümenin tüm envanteri ç›-
kacak; Anket çal›flmam›z ta-
mamlan›yor. 2-3 haftaya anket
için sizlere tek tek gelecez.

n Anadolu Kümeler Birli¤i
kurulmas› çal›flmalar›na bafllan-
d›.

Firmalar ad›na söz alan sektö-
rün öncü firmalar›ndan Yavuz
Motors’un Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Sedat Çelikdo¤an flunlar›
söyledi: Say›n Rektörümüz çok
asil ifadeler kulland›. Küme ile
ilgili çok güzel bir örne¤imiz
var. Anadolu’ya gelen Türkler
içinde Osman Gazinin beyli¤i
çok iyi bir küme örne¤i. Biz di-
zel motor üretiyoruz: kendi ta-
sar›m›m›z ve kendi markam›z. 2
farkl› modelimiz var. Küme için
motor üretmek istiyoruz. TÜ-
MOSAN’da çal›fl›rken Mercedes
için dizel motor ürettik. Merce-
des TÜMAOSAN’a bir küme ha-
reketi ile gelmiflti o zaman. Yan
sanayiyi ezerek bir yere var›l-
maz. Ben size teklif etmek sureti
ile kümede yer almak istiyo-
rum.” 

‹fi‹M Küme 
Organizasyonu:

Toplant›da ‹fl ve ‹nflaat Maki-
neleri Kümesinin Organizasyon
fiemas› da tan›t›ld›. Buna göre
‹fi‹M Kümesi, Küme Konseyi,
Küme Yürütme Kurulu ve Küme
Gelifltirme Ekibinden olufluyor.
Küme Konseyi, ‹fl ve ‹nflaat Ma-
kineleri Sektöründeki firmalar-
dan ‹fi‹M’e üye olanlar› kaps›-
yor. 

Küme Yürütme Kurulu, ‹fi‹M
kümesinin icra kurulu olma gö-
revini üstleniyor. Küme Gelifltir-
me Ekibi ise günlük çal›flmalar›
yürütüyor.

YOL HAR‹TASI HAZIR

Toplant› sonras› ‹fl ve ‹nflaat
Makinalar› Kümesi’nin
(‹fi‹M)’den yap›lan aç›klamaya
göre Kümenin yeni dönem ‹fl
Plan› Hedefler ve Yol Haritas› flu
flekilde:

Tüm kümenin tezgah ve bilgi
envanterinin ç›kar›lmas› için ha-
z›rlanan anketin uygulanmas›,
web sayfas› ile tüm paydafllarla
etkin iletiflimin sa¤lanmas›, Kü-
me Organizasyon flemas›n›n uy-
gulamaya bafllamas›, Kamu Ku-
rumlar› ve AB projelerin haz›r-
lanmas›, Altyap› çal›flmalar›, son
teknolojik geliflmeler hakk›nda
küme üyelerini bilgilendirecek
olan teknoloji izleme biriminin
kurulmas›, Çankaya Üniversitesi
son s›n›f ö¤rencilerinin Eylül
2008 itibariyle bafllayacak yeni
dönemde Küme firmalar›nda
bitirme tezi projelerinin devam
ettirilmesi.  

‹fl ve ‹nflaat Makinalar› Kümesi (‹fi‹M) Kuruldu
ÇANKAYA Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ziya

Burhanettin Güvenç: Ostim ‹fl ve ‹nflaat Makinalar›
Kümesini kurduk.  6 milyar› OST‹M’e Pazar yapa-
ca¤›z, ondan sonra ölece¤iz. O aflamaya gelene ka-
dar dönmek yok! 

OST‹M OSB Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n: Rekabette bir araya gelmeden, tek tek
firmalar olarak götürmemiz çok zor. Kümelen-
memiz flart.
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AAnkara Sanayi Odas› (ASO), Ata-
türk Bulvar› üzerindeki yeni bi-
nas›na kavufltu. ASO’nun 17

katl› yeni hizmet binas›, Baflbakan
Recep Tayyip Erdo¤an taraf›ndan
aç›ld›. 

Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan aç›l›flta yapt›¤› konuflma-
da, Ankara Sanayi Odas›’n›n (ASO)
KOB‹'lerle ilgili sorunlar›n çözümüne
iliflkin önemli aç›l›mlar yapt›¤›n› söy-
ledi. Sanayi stratejisi, sanayi envan-
teri ve yeni bir teflvik sistemi üzerine
çal›flt›klar›n› hat›rlatan Ça¤layan, bu
ortamda ASO’ya daha fazla görev
düfltü¤ünü sözlerine ekledi. 

ASO Baflkan› Nurettin Özdebir ise
sanayinin artan küresel rekabet, uy-
gulanan yüksek faiz-düflük kur poli-
tikas› nedeniyle h›zla kritik bir dar-
bo¤aza sürüklendi¤ini ve sanayinin
rekabet gücünün giderek zay›flad›¤›-
n› kaydetti. Ça¤a uygun bir sanayi-
lefltirme stratejisi gelifltirmek gerek-
ti¤ini vurgulayan Özdebir, Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›n›n bafllatm›fl oldu-
¤u envanter çal›flmalar›n›n sanayide-

ki birçok eksi¤i giderece¤ini belirtti. 
ASO’NUN YEN‹ AKILLI 
B‹NASI
Ak›ll› bina olarak tasarlanan

ASO’nun yeni hizmet binas›, toplam
17 kattan olufluyor. Bina giriflinde
bulunan turnikelerin d›fl›nda tüm
katlarda çift yönlü kart okuyucular
ile bina girifl ve ç›k›fllar kontrol alt›n-
da tutulabiliyor. Binada birbirinden
ba¤›ms›z iki ayr› genel seslendirme
ve anons sistemi bulunuyor. Binan›n
meclis salonunda kurulan konferans
sistemi toplam 19 delege ve 1 baflkan
ünitesinden olufluyor. 

Toplant› salonunda bulunan ay-
d›nlatma otomasyonu sisteminin kat
giriflindeki dokunmatik ekran yar-
d›m›yla kontrol edilebilme imkân›
olan binan›n 2 ve 3’üncü bodrum
katlar›nda otopark geneli CO gaz
seviyesi aç›s›ndan 24 saat izleniyor.
Zemin kata yerlefltirilen sabit ve
hareketli kameralar yard›m›yla
binan›n çevre de izlenebiliyor.
Binada ayr›ca yang›n ve depreme
karfl› güvenlik sistemi bulunuyor.

ASO yeni adresinde

Yenimahalle Kent Konseyi Kuruldu

YY
enimahalle ‹lçesi Kent Konseyi
ilk genel kurulunu yapt›. Yeni-
mahalle Belediye Baflkan› Ahmet

Duyar’›n baflkanl›¤›nda toplanan yak-
lafl›k 80 üyeli konsey oylar› ile yürüt-
me kurulunu da oluflturdu.  Yürütme
Kurulu’na Ostim Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Orhan Ayd›n’da seçildi. 

Kent Konseyi Genel Kurulu, Bele-
diye Baflkan› Ahmet Duyar’›n konsey
hakk›nda bilgilendirme yapmas› ile
bafllad›. Duyar, Konsey’in 5393 Say›l›
Belediyeler Kanununun76’nc› madde-
sine dayan›larak kuruldu¤unu söyle-
di.  Duyar flöyle dedi: “Kent konseyi-
nin amac› ket yaflam›nda, ket vizyo-
nunun ve hemflerilik bilincinin geliflti-
rilmesi, kentin hak ve hukukunun ko-

rumas›, sürdürülebilir kalk›nma, çev-
reye duyarl›l›k, sosyal yard›mlaflma
ve dayan›flma, saydaml›k, hesap sor-
ma ve hesap verme, kat›l›m, yöneti-
flim ve yerinden yönetim iliklerini ha-
taya geçirmeyi amaçlamaktad›r.”

Daha sonra konsey üyeleri kendini
tan›tarak, Yenimahalle Belediyesi’nin
hizmetlerine iliflkin görüfllerini dile
getirdiler. Konuflmalardan sonra Yü-
rütme Kurulu seçimi yap›ld›. Yürüt-
me Kurulu’na Üçler Ünal, Orhan Ay-
d›n, Kaya Do¤an, Kenan Y›lmaz, Sel-
man Kato¤lu, Bahri Küpeli ve Halit
Kandemir seçildi. Yenimahalle Bele-
diye Baflkan› Ahmet Duyar, toplant›
sonras› yapt›¤› konuflmada Yürütme
Kurulu’na baflar›lar dilerken, “Bu

konseyde siyasi görüfl
yok. Her kesimden tem-
silcimiz var. Kent yöneti-
mine herkesin kat›l›m›n›
sa¤layacak bir mekaniz-
mad›r. Konseyin ilçemi-
ze bir vizyon kazand›r-
mas›n› bekliyoruz” dedi. 

Teflekkürler ö¤retmenim

D uvarlar tu¤lalar›n üst üste ko-
nulmas› ile örülüyor.  Bir-
denbire inflaat, bina ortaya

ç›km›yor. Herfley ad›m ad›m çal›fl-
mayla, emekle oluyor.

Bir ilkö¤retim oku-
lunda ö¤retmenlere
Milli E¤itim Bakanl›¤›
projesi çerçevesinde
koçluk yap›yoruz. Bir
ö¤retmen iki seans›n
sonunda ortaya ç›kan
sonucu bizimle paylafl›-
yor:

“Gelifltirdi¤im proje-
yi velilerle anlatt›m.
E¤itim yapma fleklimiz-
de yapaca¤›m›z de¤i-
flikli¤in, bu alanda tek-
nolojiyi kullanman›n hangi geliflme-
leri ortaya ç›karaca¤›n› gördüler.
Ekonomik olarak çok güçlü olma-
malar›na ra¤men yapabileceklerimiz
neler diye düflünmeye bafllad›lar. S›-
n›f›m›za bilgisayar, sunu cihaz› al-
maya karar verdiler. Ben de bilgisa-
yara yaz›c› alacakt›m. El birli¤i için-
de,  çocuklar için dersleri daha gör-
sel hale getirebilece¤imiz, teknoloji-
nin kullan›labildi¤i bir s›n›f haz›rl›-
yorduk.  Bilgisayar›m›z›n al›nmas›
dönem sonuna kadar gerçeklefle-
cekti. Bir velimiz ‘Keflke bunlar› se-
ne bafl›nda yapsayd›k,’ dedi.”

Daha ne yapabilirim diye düflün-
dü¤ünüzde bir çok alternatifler orta-
ya ç›k›yor.  Ama bu ortaya ç›kan
düflünceler ne kadar güzel olursa ol-
sun, uygulanmad›klar› zaman bir
fley ifade etmiyorlar. Önemli olan
uygulamak. Kararl› oldu¤unuzda
yapt›¤›n›z çal›flmalar sizi ad›m ad›m
farkl›laflt›r›yor. Sihirli bir de¤nekle
herfley bir anda de¤iflmiyor. Ama
baflka bir sihir zamanla devreye giri-
yor. Kararl›l›k,  gayret, düflünerek
gelece¤inizi planlama sizin baflar› çi-
ziginizi daha yukar›lara ç›kart›yor.
Sadece baflar›l› olmakla kalm›yorsu-
nuz, örnek de oluyorsunuz.

Derya Ö¤retmen, koçluk sean-
s›nda s›n›f ö¤retmeni olarak ö¤ren-
cileriyle olan iletiflmini daha ileriye
nas›l götürece¤ini de ele alm›flt›. As-
l›nda ö¤rencileriyle  iletiflimi çok
iyiydi. Daha iyi birfleyler olabilir
miydi? Evet, bir koçluk seans›n›n
sonunda yeni fikirler  ortaya ç›kar-
d›. Konular› oyunla anlatacakt›.
Derste ö¤rencilerinin yan›na otura-
cakt›. Asl›nda bu  fikirlerin uygula-
mas› özveri ve ilave  çal›flma istiyor-
du.  Her konu için oyun tasarla-
mak, onu uygulamak kolay de¤ildi.
Acaba sonuç ne olmufltu? Derya
Ö¤retmen flöyle anlat›yor: “Derse
ilgi artt›. Ö¤renmelerini istedi¤im
konular› çok rahat kavrad›lar. Ders-
ten keyif alm›fllard›. Daha önceki
derslerimde iki ö¤rencim tenefüs
saatini beklerdi. Bunu hissediyorsu-
nuz. Yeni uygulamay› yapt›¤›m›z
dersin sonunda, tenefüs zili çald›-
¤›nda dersten ç›kmak istemediler.
‘Ne olur, ö¤retmenin, devam ede-
lim,’ dediler.

Ayn› zamanda derste yanlar›na
da oturmufltum. O kadar mutlu ol-
mufllard› ki, sonunda bu ifli s›rayla

yapmam› istediler.”
Nas›l mutlu olmas›nlar ki onlara

de¤erli olduklar›n›, önemli olduklar›-
n› bu davran›flla hissettiriyorsunuz.

Kendilerinin önemli ol-
duklar›n› fark ediyorlar.
Gelecekte kendilerine
güvenen insanlar olma-
lar› için güzel bir uygu-
lama de¤il mi? Ben ilk
okul zaman›mdaki ö¤-
rencilik y›llar›m› hat›rl›-
yorum da, ö¤retme-
nimden korkard›m.
Hatta sokakta gördü-
¤ümde saklan›rd›m.
Ö¤retmenim benim s›-
rama, yan›ma hiç otur-
mam›flt›, saç›m› bile

okflamam›flt›.  fiimdi ö¤retmenimi
görsem korkar m›y›m?  Hay›r. Peki
Derya Han›m’›n ö¤rencileri benim
yafl›ma geldiklerinde ö¤retmenleri
hakk›nda ne düflünürler? Benim
sordu¤um soruyu mu sorarlar?  Bu
fark çok önemli. bu fark› yaratmak
için bunca u¤raflmaya de¤er.

Ayten ö¤retmen yine Koçluk ça-
l›flmalar›na gönüllü kat›lan bir baflka
ö¤retmendi. Bu çal›flmalar çerçeve-
sinde akordiyon çal›flmalar›na belli
bir disiplin içinde devam etme kara-
r› ald›. Yeni flark›lar çal›flacakt›. Ça-
l›flmak içn okulda uygun bir zaman›-
n› seçti. Çal›flmas›n›n sonucunu
flöyle anlatt›.

“Ben çal›fl›rken, o küçük çocuk-
lar da ellerine birer müzik aleti ald›-
lar, onlar da çalmaya u¤raflt›lar, on-
lar›n halini görmenizi isterdim.”

Liderlik dedi¤imiz insanlar› peflin-
den sürüklemekse, bu bir liderlik.
Bu çocuklar›n içindeki yeteneklerin
ortaya ç›kmas›na yard›mc› olmak,
örnek olmak, söylemek de¤il, yap-
mak.  Kimbilir bu çocuklardan han-
gisi bu yolla içindeki sanatç› yönünü
keflfedecek ve  ülkemiz büyük bir
sanatç›ya daha sahip olacak. Dur-
duk yere hiçbirfley olmuyor. Çal›fl-
mak, gayret etmek, emek sarf et-
mekle bir fleyler de¤ifliyor. Güzelin
bir bedeli var. Ödemeye de¤er. 

Ayten Ö¤retmen ö¤retmenlik
için, çok emek ve sevgi isteyen,
velilerle düzeyli  iliflki kurulmas› zo-
runlu olan bir meslek oldu¤unu söy-
lemiflti.  Ö¤retmeni de  kitap oku-
yan, kendini gelifltiren, teknolojiden
haberdar, çocuklara yak›n insan
olarak  tan›mlam›flt›.  Asl›nda sevgi,
emek ve kendini gelifltirme güzel bir
ifl yapmak isteyen her insan›n sahip
olmas› gereken özellik.  

Medyaya yans›yan tart›flmalara,
yaflant›lara bakt›¤›mda zaman za-
man karamsarl›¤a düfler ve ‘bu ülke
nas›l ayakta duruyor’ diye düflünür-
düm. fiimdi nedenini biliyorum. Ba-
z› insanlar, özveri ile daha iyisini
nas›l yapar›m, daha güzel ne yapa-
bilirim diye u¤rafl›yorlar. Bu çal›fl-
malar›n›n sonuçlar›n› herkes hisse-
diyor.  ‹nsanlara liderlik etmek ma-
nas›na da geliyor bu davran›fl.
Önemli olan siz bu tiyatroda hangi
roldesiniz?  O, daha iyi için kofltu-
ranlardan m›s›n›z,  yoksa kara kara
düflündürenlerden misiniz?

‹lter Ak›no¤lu
akinoglu@yahoo.com
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ÇÇa¤layan toplant›da yapt›¤› ko-
nuflmada OST‹M’in Türkiye’de
KOB‹’lerle ilgili sorunlar›n tes-

piti ve çözümü bak›m›ndan ciddi bir
KOB‹ laboratuar› oldu¤unu belirte-
rek Türk sanayisinin geliflmesinin
çok büyük bir göstergesi oldu¤una
de¤indi. Bakanl›¤›n sanayi envanteri
ve sanayi stratejisi için yürüttü¤ü ça-
l›flmalar› hat›rlatan Ça¤layan, y›lso-
nuna kadar teflvik sistemini belirle-
yeceklerini de sözlerine ekledi. An-
karal› sanayicilerin teflvik konusunda
haks›zl›¤a u¤rad›¤›n› da ifade eden
Bakan Ça¤layan, içinden geçilen dö-
nemde sanayicilerin s›k›nt›lar› bu-
lundu¤unu da belirtti. Ça¤layan, sa-
nayideki iflletmelerin karl›l›k oran›-
n›n düflük, borç-aktif dengesinin ise
bozuk oldu¤unu ve tasarruf edeme-
diklerini söyledi. Ça¤layan, “Yapt›¤›-

m›z tüm çal›flmalar Ekonomi Koordi-
nasyon Kurulu'nda ele al›nd›ktan
sonra Hükümete sunulacak. Ciddi
bir de¤iflim ve dönüflümden geçiyo-
ruz. Çal›flmalar› sizinle paylaflt›¤›-
m›zda hepinizin ezberi bozulacak”
dedi.

Ça¤layan, hükümetin yaklafl›k bir
ay önce ç›kard›¤› istihdam paketi ile
art›k zorunlu istihdam›n tarihe gö-
müldü¤ünü ve böylece sanayicilerin
daha çok at›l›m yapabileceklerini di-
le getirdi. Bakan Ça¤layan daha son-
ra sanayicilerin teknik eleman, CE
belgesi, KOSGEB çal›flmalar›, demir
çelik fiyatlar›ndaki art›fllara iliflkin s›-
k›nt›lar›n› dinledi. Demir çelik fiyat-
lar›ndaki art›fl›n dünyadaki geliflme-
lerden kaynakland›¤›n› vurgulayan
Ça¤layan, üretimde yüzde 70 ora-
n›nda ithal girdi kullan›ld›¤›n›, söz
konusu durumda dünyadaki fiyatlar-
dan etkilenmemenin mümkün olma-
d›¤›n› kaydetti.

Ça¤layan, ithalat ve ihracat konu-
sunda çok önemli bir çal›flma üzerin-
de durduklar›n› ve söz konusu çal›fl-
maya iliflkin yak›n zamanda bir top-
lant› düzenleyeceklerini bildirdi.
KOSGEB’e yönelik elefltirilere de ce-
vap veren Ça¤layan, KOSGEB’i yeni-
den yap›land›rd›klar›n› ve KOSGEB’e
yeni bir model getirdiklerini belirtti.

Ça¤layan, sanayicileri yap›lan ça-
l›flmalardan ve ilgili yasalardan ha-
berdar olmalar› konusunda uyara-
rak, sanayicilerin yabanc› firmalar›n
ortakl›klar›ndan ve yat›r›mlar›ndan
endifle duymamalar› gerekti¤ini söy-
ledi. Ça¤layan, Türkiye’nin flu anda
Avrupa’n›n s›¤›nabilece¤i en büyük
liman oldu¤unu belirterek, “Avrupa
sosyal güvenlik ve ifl gücü maliyetle-
rinin artmas›ndan dolay› istihdamda
zorlan›yor, enerji maliyetleri de yük-
sek. Avrupa’n›n nüfusu çal›flamaz ha-
le geldi. Türkiye gibi ülkelere geliyor,
do¤ru tercih yap›yorlar” dedi.

Ça¤layan’›n ard›ndan söz alan An-
kara Sanayi Odas› Baflkan› Nurettin

Özdebir ise, hükümetten beklen-
tilerinin sanayi üretiminin desteklen-
mesi oldu¤unu belirtti. Özdebir, söz
konusu alanda en büyük faktörün
kurlar oldu¤unu ancak yap›lan faiz
art›r›mlar› nedeniyle bir fley söy-
leyecek halleri kalmad›¤›n› kaydetti.

OST‹M Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n da toplant›da, KOSGEB
laboratuar›yla ilgili taleplerini gün-
deme getirerek konunun bir an önce
neticeye ba¤lanmas› isteklerini iletti.
Ayd›n, Ostim 100. Y›l Bulvar› üzerin-
de yap›lan üst geçit çal›flmalar›n›n
OST‹M’i olumsuz etkiledi¤ini belir-
terek, Büyükflehir Belediyesine elefl-
tirilerini yöneltti.

OST‹M, Türkiye için bir KOB‹ laboratuar›
SANAY‹ ve Ticaret Bakan›

Zafer Ça¤layan, OST‹M
yönetimi ve sanayicilerle
bir araya geldi. OST‹M yö-
netiminden brifing alan
Ça¤layan, daha sonra geçi-
len kahvalt›l› toplant›da sa-
nayicilerin sorunlar›n› din-
ledi. 

BBulgaristan’›n Plovdiv flehrinde
29 Eylül – 04 Ekim 2008 tarih-
leri aras›nda düzenlenecek olan

“Plovdiv 64. Uluslararas› Teknik Fu-
ar›”na, Orta Anadolu Makine ve Ak-
samlar› ‹hracatç›lar› Birli¤inin katk›-
lar›yla, makine sektöründe 3. kez
Milli Kat›l›m Organizasyonu gerçek-
lefltirecektir.

Türk Makine sektörü alan›nda, flu
ana kadar gerçeklefltirmifl en büyük
ve en etkin organizasyonlar›ndan bi-
ri olan Plovdiv Uluslararas› Teknik
Fuar›na kat›lan firmalara 2004/6 sa-
y›l› Tebli¤ kapsam›nda, +10 puanl›k
ilave destek ile birlikte % 60 oran›n-
da yurtd›fl› fuar kat›l›m teflviki sa¤la-
nacakt›r.

Baflvurular Orta Anadolu Makine
ve Aksamlar› ‹hracatç›lar› Birli¤i Ge-
nel Sekreterli¤ince de¤erlendirilerek
yer tahsisleri sa¤lanacakt›r. Stant be-
dellerinin %50’lik bölümü, fuar söz-
leflmelerinin imzalanmas›n›n ard›n-

dan OA‹B Genel Sekreterli¤ine ait
banka hesab›na yat›r›lacak ve dekont
ile fuar baflvuru bedeli olan 50 Euro
OA‹B Genel Sekreterli¤ine gönderile-
cektir. Söz konusu ödemeyi yat›rma-
yan firmalar›n baflvurusu dikkate
al›nmayacakt›r.

Türkiye’nin üçüncü kez yer alaca-
¤› fuara milli kat›l›m organizasyonu
ile kat›lmak isteyenlerin, en geç 22
A¤ustos 2008 Cuma gününe kadar
baflvuru formunu eksiksiz doldura-
rak 0312- 447 01 80 no’lu faksa veya
oaib-pr@dtm.gov.tr elektronik posta
adresine göndermeleri gerekmek-
tedir.

Baflvuru formu ve 
detayl› bilgi için:
Orta Anadolu ‹hracatç› Birlikleri 
Genel Sekreterli¤i (OA‹B)
Telefon No: (0312) 447 27 40 / 161
E-mail: oaib-pr@dtm.gov.tr

Plovdiv 64. Uluslararas› Teknik Fuar›
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SS
anayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan; KOB‹’leri, üreticiyi,
tüketiciyi, sanayiciyi, ticaret

erbab›n›, esnaf ve sanatkâr› koru-
mak; ticaret ve sanayi hayat›n› kü-
resel ekonominin gereklerini kar-
fl›layacak hale getirmek hedefleri
do¤rultusunda 25 kanun tasa-
r›s› haz›rlad›klar›n› ve bu ka-
nunlar›n dördünün TBMM
Genel Kurul’unda görüflülmeyi
bekledi¤ini söyledi.

Türkiye’nin, rekabet gücü-
nü kaybetmekte olan ve yaflla-
nan nüfusu nedeniyle üret-
kenli¤i de düflen Avrupa için
hem üretim hem de ortak ak›l
ve hizmet üssü olaca¤›n› belir-
ten Ça¤layan “Avrupal› yat›-
r›mc› ya 12 saat uzakl›ktaki Uzak
Do¤u’yu tercih edecek ya da 2-3
saat uzakl›ktaki Türkiye’ye gele-
cek. Biz bu konuda tercihin kesin-
likte Türkiye’den yana oldu¤unu
görüyoruz. Son dönemde gelen
yat›r›mlar da bunun en güzel ör-
ne¤i. Türkiye’yi do¤udan, bat›-
dan, güneyden, kuzeyden üç saat-
lik uçufl mesafesi içinde ald›¤›n›z-

da ihracat›n yüzde 85’inin bu da-
ire içinde oldu¤unu görüyoruz.
Art›k Avrupa Türkiye’yi yat›r›m
konusunda çok ciddiye al›yor.Yap-
t›¤›m›z analizler Türkiye’nin bu
konuda en rekabetçi ülke oldu¤u-
nu gösteriyor” fleklinde konufltu.

Türkiye’nin sanayileflmekten bafl-
ka flans› olmad›¤›n›, ama ayn› za-
manda ticaret ve hizmetler ala-
n›nda da üretimi artt›rmak zorun-
da oldu¤unu söyleyen Bakan Ça¤-
layan “Hedefimiz daha rekabetçi
bir sanayi sektörü oluflturabilmek
ve yat›r›m ortam›n› iyilefltirmek”
dedi. Birçok kanunla ilgili düzen-
lemeye bafllad›klar›n› belirten

Ça¤layan, organize sanayi bölge-
leri ile ilgili çok acil bir yönetmelik
ç›kard›klar›n› ve OSB’lerin kurul-
mas› ve yer seçimi amac›yla bulu-
nan 23 yer seçme heyeti say›s›n›
9’a indirdiklerini, bu heyetlerin
olumlu ya da olumsuz karar süre-

cini de 30 güne düflürdüklerini
ifade etti. 

Türkiye’deki OSB’lere ihti-
sas sanayi bölgeleri kavram›
getirdiklerini belirten Bakan
Ça¤layan; tar›m, serac›l›k ve
hayvanc›l›k gibi lojistik alan›n-
da da OSB’ler kurulmas›na im-
kan vereceklerini belirtti.
KOSGEB’in de¤iflim ve dönü-
flümün yönetilmesi ve intibak
sürecinin kolaylaflt›r›lmas› ko-

nusunda çok önemli düzenleme-
ler yapt›klar›n› kaydeden Ça¤la-
yan, KOSGEB’in at›l duran 100
milyon YTL civar›ndaki kayna¤›n›
da KOB‹’lerin hizmetine sunduk-
lar›n› belirtti. Ça¤layan, 2007’nin
sonu itibariyle KOB‹’lere aktar›lan
1,2 milyar YTL’lik kaynak arac›l›-
¤›yla 16 bin 500 kiflinin istihdam
edildi¤ini ifade etti. 

MMEKA Beton Santralleri
Genel Koordinatörü Tu¤-
ba Demirba¤, firmas›n›n

20 y›l öncesinde KOB‹ hüviye-
tinde küçük bir iflletme olarak
bafllad›¤› üretim maceras›n›, ge-
liflimini, gelecekle ilgili düflünce-
lerini ve imalat sektöründe çal›-
flan bir kad›n olman›n zorlukla-
r›n› anlatt›. 

2007’de Ankara vergi rekort-
menleri genel listesinde ilk 100
firma içerisinde yer alan MEKA,
yine geçti¤imiz y›l Türkiye ‹hra-
catç›lar Meclisi (T‹M) taraf›ndan
seçilen “2007 ihracat Y›ld›zlar›”
içindeki firmalardan birisi oldu.
4 k›tada 40’tan fazla ülkeye ken-
di markas› ile ürünlerini satan
bir Anadolu Markas› olan MEKA
Beton Santralleri’ni, Genel Koor-
dinatörü Tu¤ba Demira¤ flöyle
anlatt›: 

Baflar› 
10 y›lda 
geldi
“1987 y›l›nda, An-

kara Ostim Organize
Sanayi Bölgesi’nde,
ifl ve inflaat makine-
leri üretimi için ku-
rulan MEKA bir
üründe marka ola-
bilmek ve geliflebil-
mek ad›na 1998 y›-
l›ndan itibaren tüm
üretimini “Beton
Santrali” imaline
odaklad›. Bölgesel
ihtiyaçlar› ve ulusla-
raras› anlamda infla-
at sektöründeki ge-

liflme f›rsatlar›n› çok iyi analiz
eden Genel Müdürümüz Meh-
met Kaybal’›n giriflimci ruhu ve
ileri görüfllülü¤ü sayesinde 10
y›l gibi k›sa bir sürede MEKA
tüm dünyada beton santrali ko-
nusunda akla gelnöncü marka-
lardan bir olmay› baflard›. 

Üretiminin yüzde 90’›n› ihraç
eden MEKA, 4 k›tada Amerika
Birleflik Devletleri, ‹ngiltere,
Fransa gibi 40’tan fazla ülkede
yüzlerce beton santrali bulunan
bir dünya markas› oldu. Orta
Do¤u’nun en büyük beton sant-
ralini Katar’da kuran, Londra
Heatrow havaalan›n›n inflas›nda

kullan›lmak üzere gereken üs-
tün özellikteki beton santralini
üreten MEKA’n›n ‹stanbul’da
Onur Beton ad›na kurdu¤u tesis,
Avrupa Haz›r Beton Birli¤i tara-
f›ndan Çevre ödül program›
kapsam›nda “en iyi üç tesis” ara-
s›nda gösterildi. 

Yabanc› elemanlar var
Yine KOB‹’lerde önemli bir

problem olarak ortaya ç›kan pa-
zarlama konusunda da MEKA
kurumsallaflabilmeyi baflarm›fl-
t›r. ‹ngilizce, Rusça, Arapça,
Frans›zca, Türkçe, ‹spanyolca ve
Romence dillerinin tümünde pa-
zarlama faaliyeti yürütebilme

kapasitesindeki
elemanlara sahip
pazarlama bölü-
münde yabanc›
kökenli elemanlar
da bulunmaktad›r.
Sat›fl ve pazarla-
ma faaliyetlerini
e-pazarlama üze-
rine infla eden ME-
KA, ürünlerinin
büyük bir ço¤un-
lu¤unu internet
üzerinden yapt›¤›
pazarlama
faaliyetleri
neticesinde sat-
maktad›r.

H
izmet kavram›-
n›n diyalog ha-
linde oldu¤u

kitleler vard›r. Müflte-
ri, üye, hasta, yolcu,
ö¤renci, vatandafl…
Hizmet veren kurum
veya kifli bu kitleler
üzerinde uzun vadeli
memnuniyet sa¤lad›¤›
ölçüde baflar›l›d›r. K›-
sa vadeli memnuni-
yet, Ankara’da yafla-
yanlar›n karfl› karfl›ya
kald›¤› hizmet al›m›
gibidir;

Önce h›zl› bir inflaat ça¤› bafllar, ortaya ne
ç›kaca¤›n› bilmezsiniz, merak eder, heyecan-
lan›rs›n›z. Sonra o inflaat halkas› büyür… bü-
yür, sizi kenarlara do¤ru iter. Gerçe¤in fark›-
na varman›z için yaklafl›k on befl y›l geçer.
Bir gün k›sa mesafeli bir yolculu¤a ç›kars›n›z
ve yol üzerinde seyrederken gerçekler bir bir
s›ralan›r, gördükleriniz sizi al›r ve götürür;

Ankara-Eskiflehir Yolu. 
Armada, Cepa, Mesa Plaza, Kentpark (in-

flaat halinde), Gordion ve ismini hat›rlamad›-
¤›m bir outlett al›flverifl merkezi daha.

Stocholm-Malmö Yolu.
Ladin, Köknar, Çam a¤ac› gruplar›. 
Franfurt-Darmstadt Yolu.
Yeflil a¤aç kümeleri… A¤aç kümelerinin

olmad›¤› yerlerde yeflil zemin ile mavi gökyü-
zünün birleflti¤i ufuk çizgisi.

Ankara’da bir pazar ö¤leden sonras›.
D›flar› ç›k›p nefes alabilece¤imiz bir yer

aray›fl›nday›z.
‹flte alternatifler: Akköprü Migros (bafllan-

g›çta minik bir ya¤ bezesiyken flimdi tümör
halini alan yer), Atakule (flehrin ad› geçti¤in-
de, akla gelen ilk üç fleyden biri),

Antares (Etlik’te devasa bofl arsan›n üzeri-
ne metastaz yapan yeni bir tümör),

Optimum Outlett Center (metastazlardan
bir di¤eri).

Lütfen flöyle bir beyninizi zorlar m›s›n›z?
Yeflil görmek, çimlere oturup kitap oku-

mak, halk otobüslerinin-minibüslerin kabal›-
¤›ndan s›yr›l›p bir a¤aç dibine s›¤›nabilmek
için yerimiz kald› m›?

K›z›lay’da elimize simit al›p oturabilece¤i-
miz masum bir çim grubu, Ankara d›fl›na ç›k-
madan görebilece¤imiz bir do¤a parças› kald›
m›?

Büyükflehir olman›n sorumlulu¤u vard›r.
fiehrin merkezinden araba geçmez örne¤in,
minik a¤açç›klarla ve yeflil çimlerle kapl›d›r
K›z›lay gibi merkez noktalar.

Sonra içinde yapay göletler, bisiklet ve yü-
rüyüfl yollar›, a¤aç gölgeleri olan sit alanlar›
vard›r. Bu sit alanlar› flehir merkezlerindedir.
Dolafl›rken; mesaiden yeni ç›km›fl tak›m elbi-
seli bir memur da görürsünüz, tuvalini zemi-
ne yerlefltirmifl hülyalar içinde resim yapan
bir ressam da. 

Büyükflehirler al›flverifl merkezi say›s›na
göre de¤er kazanmaz, insana verdi¤i öneme
göre de¤er kazan›r.

Büyükflehirler tüm bofl arsalara ayn›
binalar› dikerek kimseyi bunal›ma sokmaz, bu
binalar›n en üst kat›nda yemek yemek için
biz zavall›lara bu yafltan sonra masa kapmaca
oynatmaz.

‹nsanlar, k›sa dönemlerde yap›lan yanl›fl›
hizmet san›p aldanabilirler, ama uzun süre bu
aldan›fl›n sebep noktas›n› unutmazlar.

Al›flverifl merkezleri cinneti 
içinde müflteri memnuniyeti

arzuakay@ostim.com.tr

Arzu AKAY
Ostim Müflteri ‹liflkileri

Koordinatörü

“OSB’ler ihtisaslaflacak”

OST‹M’de tam 20 y›l önce inflaat ve ifl makineleri üret-
mek için kurulan MEKA, bugün Ankara’da vergi re-
kortmenleri içinde ilk yüze giren ve 4 k›tada 40’tan
fazla ülkeye ürünlerini satan bir Anadolu markas› oldu.

MEKA 4 k›tada  marka
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1
990’l› y›llar tüm dünyada
özellefltirme rüzgarlar›n›n h›z-
land›¤› y›llard›. Bu rüzgarlar›n

bizim ülkemizi de etkilemesi kaç›n›l-
mazd› ve kaç›n›lmaz olan gerçeklefl-
ti, gerçekleflmeye de devam ediyor.
Bu süreçte kamu mülkiyetinde olan
iflletmelerin verimsiz çal›flmakta ol-
du¤u bu nedenle de bu iflletmelerin
özellefltirilmesi gerekti¤i temel argü-
man olarak kullan›ld›.

1990’l› y›llar›n bafllar›nda özel-
lefltirilmesi sürekli gündemde olan
kurulufllardan biri de Kayseri’de ta-
k›m tezgah› gelifltirip üretmek ama-
c›yla kurulmufl olan TAKSAN’d›r.

Bir vesile ile 1995 y›l›nda TAK-
SAN’› ziyaret etmifltik. O dönemde
yeni göreve gelmifl, genç say›labile-
cek idealist bir yönetim ve mühen-
dis grubu vard›. Onlar da biliyorlar-
d› ki, mevcut iflletme mant›¤› ve ifl-
leyiflle TAKSAN’› at›l olmaktan
kurtarmak olanaks›zd›. Ama bu in-
sanlar ayn› zamanda flunu da bili-
yorlard›: Baflta Japonya ve baz›
Uzakdo¤u ülkeleri olmak üzere at›-
l›m yapmakta olan pek çok ülkede
CNC tezgah üretme kabiliyeti ka-
zanma çabalar› artmaktayd›. Bu
dalgay› yakalamak gerekiyordu.
TAKSAN’›n da böyle bir misyonu
vard›. Ancak mevcut gelirleriyle ca-
ri iflletme giderlerini zor karfl›layan

bir kurum durumundayd›. Böyle bir
durumda yeni nesil tezgahlar gelifl-
tirip üretmek için gerekli olan AR-
GE çal›flmas›na kaynak ay›rmak im-
kans›zd›. Ama bir yol bulunmal›yd›,
yoksa dalgan›n alt›nda kal›nabilirdi.
Ve belki de hiç denenmemifl bir yol
bulundu:

TAKSAN’›n devasa, k›fl›n ›s›t›l-
mas›n›n maliyetleri bile dayan›lmaz
ölçüde yüksek olan binalar›ndan bi-
ri boflalt›larak talep eden KOB‹’lere
devredildi. TAKSAN’›n kendi hatla-
r›nda yapmakta oldu¤u ifllerin, her
türlü teknik destek ve bilginin de
sa¤lanaca¤› bu KOB‹’lere verilmesi
öngörüldü. Böylece burada temel
altyap›ya (uygun yer, laboratuar,
teknik destek sa¤layacak birimler,
imalat tezgahlar› ve hatta haz›r ifl)
sahip bir KOB‹ bölgesi oluflturul-
mufl olacakt›. Burada yer alan KO-
B‹’ler bir yandan TAKSAN’a has-
sas makina parçalar› imal edecek

bir yandan da zamanla d›flar›dan ta-
lep oldu¤unda ihtiyaç duyacaklar›
tak›m tezgahlar›n› TAKSAN’dan te-
min edeceklerdi. 

Bir tak›m tezgah›nda, büyük bir
k›sm› hassas mekanik niteliklere sa-
hip 2000 civar›nda parça ve kom-
ponent yer almakta. TAKSAN’da
bafllat›lan bu proje ile bu alanda ka-
biliyet kazanacak küçük iflletmeler
ortaya ç›kar›lacakt›. O süreçte 25
kadar KOB‹ iflletmesi ile yola ç›k›l-
m›fl oldu¤u, hassas mekanik tekno-
lojileri temelinde bir çekirde¤in
oluflturuldu¤u da söylenebilir. 

K›saca özetledi¤im bu proje
TAKSAN’›n ba¤l› oldu¤u Makina
ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun o
dönemki yöneticilerinin de deste¤i
ile bafllat›lm›flt›. Bu projenin yürü-
mesi için gereken ise birkaç milyon
dolarl›k iflletme kredisinden baflka
bir fley de¤ildi. Tulumban›n bo¤az›-
na su koymak gibi, projeyi yola ç›-

karmak için bir yolluk gideri. Ancak
bu kredinin o dönem bir türlü sa¤-
lanamad›¤›n› ve bu projenin do-
¤umdan çok k›sa bir süre sonra öl-
dü¤ünü biliyorum. Demek ki bu
projeye yol verilmesi için karar ver-
mesi gerekenler, o günlerden bu
günleri görme yetene¤inden yok-
sunmufllar…

fiimdi bunlar› neden hat›rlad›m:
OST‹M’de yak›ndan tan›d›¤›m

firmalar›n yöneticileri/sahipleri ile
konufluyorum. Baz›lar› KOSGEB
taraf›ndan bafllat›lan ‘1000+1000
Makina Teçhizat Kredi Faiz Des-
te¤i’nden yararlanmak için bafl-
vuruyorlar. Kuflkusuz, makina teç-
hizata ihtiyac› olan KOB‹’ler için
çok önemli bir destek bu. Konufl-
tu¤um KOB‹’lerden bir k›sm› bu
kredi olana¤›ndan yararlanarak
TAIWAN’dan CNC tezgah
getireceklerini söylüyorlar. Kendi
aç›lar›ndan son derece hakl›lar ve
onlar›n bu iflte hiçbir kabahati yok.

Ama, TAIWAN’dan tezgah getir-
mek için bugün sa¤lanacak olan
kredinin 10’da biri ile bile bundan
15 y›l önce TAKSAN’da bafllat›lan
proje desteklenseydi, belki biz
bugün TAIWAN’a CNC tezgah
sat›yor olacakt›k.

fiimdi, yaz›k de¤il mi o güzel in-
sanlar›n yapt›klar› projelere… 

Atila ÇINAR
acinar@etik.com.tr

CNC TEZGAH: üretmek mi 
sat›nalmak m›?

Sanayide verimli enerji politikas›
EEnerji ve Tabii Kaynaklar

Bakan› Hilmi Güler
toplant›da yapt›¤› ko-

nuflmada; Türkiye’de üreti-
len elektri¤in yüzde 40’›n›n
sanayide kullan›ld›¤›na, bu-
nun da yüzde 70’inin motor-
larda harcanan elektrik ol-
du¤una dikkat çekerek ta-
sarruflu enerji kullan›m›n›
da teflvik eden “Enver Motor
Hareketi”nin sosyal bir so-
rumluluk oldu¤unu ifade et-
ti.

Türkiye'nin kulland›¤›
elektri¤in yüzde 50'sinin do-
¤al gazdan üretildi¤ini, do-
¤al gaza ödenen paran›n ise
yurt d›fl›na gitti¤ini belirten

Güler; birkaç y›ld›r yap›lan
uluslararas› toplant›lardaki
ortak fikrin, petrol fiyatlar›-
n›n kolay kolay inmeyece¤i
yönünde oldu¤unu söyledi.
Güler, Türkiye’nin enerji ko-
nusunda OECD ülkelerine
göre 2 kat, Japonya’ya göre
ise 4 kat daha verimsiz oldu-
¤unu da belirtti. 

Enerji verimlili¤i konu-
sunda petrol d›fl›ndaki enerji
üretim yöntemlerine de dik-
kat çeken Güler, Türkiye’nin
kulland›¤› elektri¤in 2 kat›
kadar günefl enerjisi potan-
siyeli oldu¤unu ve OSB ben-
zeri “Organize Sera Bölgele-
ri” üzerine çal›flt›klar›n› kay-
detti.

“Enerji verimlili¤i” anla-
m›na gelen “Enver Motor
Hareketi” projesi Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›n›n deste-
¤iyle gerçeklefltirildi. Sanayi
ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤-
layan konuflmas›nda Türki-
ye’nin enerji alan›nda d›fla
ba¤›ml› bir ülke oldu¤unu
dile getirerek, “Bunun sebe-
bi maalesef geçmifl dönem-
lerde Türkiye’nin enerji üre-

timini ›skalam›fl ve bugüne
kadar bir enerji politikas›
oluflturamam›fl olmas›d›r”
dedi. Türkiye’deki cari aç›-
¤›n temel sebebinin enerji it-
halat› oldu¤una dikkat çe-
ken Ça¤layan, enerji üreti-
minin yerli kaynaklardan
sa¤lanmas› için çal›flmalar›n
devam etti¤ini, ancak sade-
ce enerji üretmenin de¤il tü-
ketimi ve verimli kullan›l-
mas› konusunda bilinçlen-
menin de önemli oldu¤unu
vurgulad›.

Bakan Ça¤layan, OSB’ler-
de enerji yönetim birim-
lerinin kurulmas› ve enerji
verimlili¤i konusunda dan›fl-
manl›k hizmeti alan
KOB‹’lerin KOSGEB taraf›n-
dan desteklenmesi konu-
lar›nda Enerji ve Tabi Kay-
naklar Bakanl›¤› ile çal›fl-
malar yapt›klar›n› ifade etti.
Ça¤layan, bu amaçla or-
ganize sanayi bölgeleriyle
iletiflime geçildi¤ini ve
oradaki çal›flanlar›n e¤itimi
konusunda çal›flmalara bafl-
land›¤›n› da sözlerine ek-
ledi. 

ENERJ‹ ve Tabi Kaynaklar Bakanl›¤›, enerji ve-
rimlili¤ini art›rmak ve elektrik enerjisi kulla-
nan motorlar›n enerjisini azaltmak amac›yla
bafllat›lan “Enver Motor Hareketi” toplan-
t›s›n› gerçeklefltirdi. 

‹‹
zmir Atatürk Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Baflkan› Hilmi

U¤urtafl, Merkez
Bankas›’n›n enf-
lasyon tahminin-
de yapt›¤› de¤i-
flikli¤in ekonomi-
nin k›r›lganl›¤›n›
artt›rabilece¤ini
söyledi.

“Enflasyonist
ortam›n yarataca-
¤› belirsizlik, di-
¤er ülke sanayici-
leriyle bugün bile
rekabet edemeyen sanayici-
mizin belini iyice bükecek-
tir” diyen U¤urtafl, üretim
koflullar› a¤›rlaflt›kça sana-
yicinin tüccarl›¤a yönelece-
¤ini ileri sürdü. 

Merkez Bankas›’n›n uy-
gulanan yüksek faize ra¤-
men y›ll›k enflasyon tahmi-
nini yüzde 10.6 olarak revi-
ze etmesini de¤erlendiren
U¤urtafl, ülkenin kritik bir
süreçten geçti¤ini belirtti.
Dünyan›n en yüksek Reel
faizinin uyguland›¤› Türki-
ye’ de enflasyonda hedefin
tutturulamamas›n›n ekono-
mik dengeler aç›s›ndan
sürpriz olmad›¤›n› savu-
nan, U¤urtafl; YTL’ ye uygu-
lanan yüksek faizin tüketi-
mi frenlemedi¤ini, aksine
artt›rd›¤›n belirtti. Uygula-
nan düflük döviz kuru ne-

deniyle ithal mallara olan
talebin artt›¤›na dikkat çe-
ken U¤urtafl, bu nedenle ül-

ke sanayicisinin
yeni yat›r›m ya-
pamad›¤›n›, üre-
timin geriledi¤i-
ni kaydetti. 

‹stanbul Sa-
nayi Odas›’ n›n
yapt›¤› araflt›r-
ma sonuçlar›n-
da da görüldü¤ü
üzere sanayinin
büyüme h›z›n›n,
ulusal gelir art›-

fl›n›n gerisinde kald›¤›na
dikkat çeken U¤urtafl flunla-
r› kaydetti: “ Ülkede yeterli
güven ve istikrar ortam›n›n
yarat›lmas› gerekir. Aksi
takdirde yat›r›m ve üreti-
min artmas› mümkün de-
¤ildir. Sanayi olmasa da
ekonomi, ithalat ve ticaretle
büyür deniyorsa söyleyecek
söz kalmaz. ‹hracata dayal›
ekonomi modelinin loko-
motifi ve istihdam kayna¤›
tekstil-haz›r giyimde oldu-
¤u gibi, tüm sanayi sektörü-
nün ikinci plana at›ld›¤›n›
görüyoruz. Sanayiciler,
bundan sonraki yaflamlar›n›
ticaret yaparak da sürdüre-
bilirler, ama sanayi küçü-
lünce her y›l iflsizler ordu-
suna kat›lan on binlerce
gencimiz ne yapacak,
önemli olan bu. “

Sanayici tüccar m› olsun?

H
ilm

i U
¤u

rt
afl

H
ilm

i G
ül

er



A⁄USTOS 2008ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹ 1515

11983 y›l›nda kurulan Akdo¤an
reklam; fuar ve ürün stantlar›,
yol panolar›,  plexiglass gravür

uygulamalar›, iç mekân uygulamala-
r› ve yönlendirme panelleri, cephe-
çat› yönlendirme panolar›, alümin-
yum alucobond sac pleciglass uygu-
lamalar› ve bina cephesi giydirme
hizmetleri veriyor. Geliflen teknoloji-
yi yak›ndan takip eden Akdo¤an’›n
kurucusu Osman Mutlutürk,
tafl üzerine renkli bask› ya-
pabilecek yeni bir sistem ge-
tiriyor. Reklam sektöründe
Ankara’da bir ilk olacak sis-
tem; tafl, mermer, tahta,
cam, deri gibi çeflitli malze-
melerin üzerine istenilen fo-
to¤raf›, resmi ya da deseni
en ince ayr›nt›s›na kadar ifl-
leyebiliyor. ‹fllem, yüzeye
de¤il, malzemenin içine ifl-
lendi¤i ve lazerle yak›larak
uyguland›¤› için d›fl etkiler-
den etkilenmesi ve desenin zamanla
afl›nmas› da kolay olmuyor. 

Vytek’in üretti¤i sistem, boyay› la-
zerle yakarak boyan›n tafl› içine geçi-
flini sa¤l›yor. Panolardan d›fl cephe
kaplamalara, yer ve fayans ifllemele-
rine kadar her yerde kullan›labilecek

olan bu sistemin sadece reklam sek-
töründe de¤il, farkl› alanlarda da
kullan›labilece¤ini söyleyen Mutlu-
türk, makinenin distribütörlü¤ünü
de yapmaya haz›rlan›yor. 3 kiflilik
ekibiyle Amerika’ya gidip Vytek’in
kullan›m e¤itimini alan Mutlutürk,
yaklafl›k 1 ay içinde sistemi üretime
geçirece¤ini söyledi.

Daha önce de Waterjet adl› maki-

neyi Türkiye’ye getirten ve suyla çe-
likten cama, köpükten süngere her
türlü malzemeyi en ince ayr›nt›s›na
kadar kesimini gerçeklefltiren Akdo-
¤an, yenilikçi ve yarat›c› bak›fl aç›s›y-
la reklam sektörüne farkl› ürünler
kazand›rmaya devam ediyor. 

Reklamc›l›¤›n en yeni bulufllar› 
Ostim’de uygulan›yor

‹‹
fiKUR taraf›ndan verilen “
ÖZEL ‹ST‹HDAM BÜROSU L‹-
SANSI ”na sahip olan Ostim ‹s-

tihdam Bürosu, firmalara arad›k-
lar› nitelikte personel seçme ve
yerlefltirme, ifl arayanlara ise nite-
liklerine uygun ifli bulma konu-
sunda hizmet vermektedir.

YEN‹ ADRES‹M‹Z
‹letiflim: P›nar Özdemir
‹nsan Kaynaklar› ve ‹stihdam 
Koordinatörü
Adres:100. Y›l Bulvar› 
No:99 Ostim Ankara
Tel: 385 50 90 (Yeni numara)
Fax: 385 70 50

Ostim ‹stihdam Ofisi yeni adresinde

N
eden ve niçin sorular› aras›n-
da fark var m›?
Ne dersiniz? Gün-

lük hayatta ayn› anlamda
kulland›¤›m›z bu soru
zarflar›, sebep sonuç sü-
recinde iki farkl› ucu ay-
d›nlatmak için kullan›l-
maktad›r. 

Bir fleyin hangi sebep-
ten olufltu¤unu aç›kla-
mak için ‘neden’ sorusu-
nu sorar›z. Bir fleyin
hangi sonucu elde etmek
için olufltu¤unu aç›kla-
mak için ‘niçin’ sorusunu
sorar›z. Baflbakan›m›z›n,
“Yüksek reel faizin birinci derece-
de enflasyonu tahrik etti¤ine ina-
nanlardan›m. Faiz sebep, enflas-
yon netice. Faiz düfltükçe enflas-
yon iner.” (25 Haziran 2008) sözle-
rinin ard›ndan nelerin neden, nele-
rin sonuç oldu¤u ve nedenlerle so-
nuçlar aras›ndaki iliflkinin daha çok
ilgi çekici oldu¤unu düflündüm. As-
l›nda her fley flu soruyla bafll›yor:
“Faiz neden mi sonuç mu?”

Kabullerden ve duyumlardan ha-
reketle karar vermeye yatk›n olan
toplumun bir ferdi olarak rasyona-
lizm ve determinizm gibi felsefi
ak›mlar›n detay›na girecek de¤ilim.
Ancak gözlemlerden kaynaklanan
küçük tespitler felsefi ak›m say›lmaz
herhalde... Günlük olarak çevremiz-
le etkileflimimizde neden sorusunu
ne kadar çok soruyorsak, eflya ile
olan iliflkimiz sa¤l›kl› ve ak›lc› ola-
cak, dolay›s›yla hayat› anlama yolcu-
lu¤unda daha derinlere girmek
mümkün olabilecektir. Bu nedenle
çocuklar; kendileri b›kmaks›z›n, an-
ne babalar›n› b›kt›rana kadar “ne-
den” sorusunu sorarlar. Çünkü ken-
dilerini bekleyen koskoca bir hayata
haz›rlanmak öyle “çok soru sorma”
diyerek geçifltirilecek kadar kolay
de¤ildir. Asl›nda habercili¤in temeli
olan 5N, 1K’n›n da en derin olan›
neden sorusudur. Çünkü ne, nere-
de, ne zaman, nas›l ve kim sorular›-
n›n objektif cevaplar› vard›r. Ancak
neden sorusunun cevab› o kadar ko-
lay de¤ildir. Bu nedenle ‘bilimin na-
s›l’›, ‘felsefenin neden’i cevapland›r-
d›¤› söylenir.

Ekonomik bir de¤iflken olan faizle
ilgili bir yaz› için yukar›daki girifli
a¤›r bulabilirsiniz,     ancak neden
sorusunun düflüncenin çal›flmaya
bafllama butonu oldu¤unu unutmay›-

n›z. E¤er düflünmek bizi bozar diyor-
sak mesele yok. Baz›
durumlarda “insanlar
düflünmek istemiyor.
Bafllar› ne kadar derde
girerse, o kadar kaç›yor-
lar düflünmekten. Ama
beri yandan bir içgüdü
onlara düflünmeleri ge-
rekti¤ini söylüyor, bu
yüzden de suçluluk duy-
gusuna kap›l›yorlar. Bu
durumda, onlara düflün-
memek için baz› sebep-
ler gösteren kim olsa,
onu be¤enir, onun pe-
flinden giderler. Kendi

günahlar› sayd›klar›, bir zaaf, bir suç
olarak gördükleri fleyi yüce bir se-
vapm›fl gibi gösterebilen kim olursa
olsun, onu izlerler.”  Düflünmek, in-
san› hayvandan ay›ran en kritik fark
oldu¤una göre, neden sorusu bizi,
insani özellikler mi, yoksa hayvani
özellikler mi tafl›yaca¤›z sorusuna
götürecek kadar önemli bir sorudur. 

‹ktisatç›lar faizin para arz ve tale-
binin bulufltu¤u noktada olufltu¤unu
söylerler. Paray› arz edenler ya ta-
sarruf sahipleridir ya da merkezi bir
otoritedir. De¤iflken de olabilir, sabit
de olabilir. Paray› talep edenlerse ya
yat›r›m yapacaklard›r, ya da paraya
para kazand›racaklard›r. Yani arz ve
talebin kayna¤› ya da motivasyonu
sonucu de¤ifltirmeyecektir. Faiz yük-
seliyorsa ya talep art›yor, ya da arz
düflüyordur. Veya faiz düflüyorsa ya
arz art›yor, ya da talep düflüyor de-
mektir. ‹ktisatç›lara göre faiz bir so-
nuçtur. Ama faiz ayn› zamanda pi-
yasada dengeyi sa¤layan bir göster-
gedir. Piyasa aç›s›ndan bak›nca so-
nuç olan faiz, kamu idaresi devreye
girince neden haline gelmektedir.
Yani faiz yabanc› sermayeyi cezbet-
mek, bütçe aç›klar›n› kapatmak gibi
konularda bir enstrüman olarak kul-
lan›ld›¤›nda nedenlerle sonuçlar kar›-
fl›yor demektir. Becerikli bir idare fa-
iz göstergesinden hareketle ekono-
miyi yönetecektir, faizle oynayarak
de¤il... 

Aya¤›n› gaz pedal›ndan çekme-
den göstergenin çok yüksek oldu-
¤undan flikâyet eden bir sürücü, ya
rol yap›yordur, ya da arabay› duvara
toslatacakt›r. 

* Ayn Rand, Atlas Silkindi, Plato 
Film Yay›nlar›, 1.b., ‹stanbul, 
Ocak 2006,  s. 352

Abdullah Çörtü
acortu@hotmail.com
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T
‹SK Türkiye ‹flveren
Sendikalar› Konfederas-
yonu’nun

genç ve çal›flkan
genel sekreteri Bü-
lent P‹RLER’ çok
takdir ederim. Bir
aya¤› Türkiye’de
bir aya¤› yurtd›fl›n-
da atom kar›nca
gibi koflturur du-
rur. 2 gün önce
T‹SK ‘in güzel bir
yay›n›n› bana gön-
dermek nezaketin-
de bulundu.
OECD ÜLKELER‹NDE KA-
DINLAR VE ERKEKLER
isimli çal›flmada çok say›da
kritik gösterge seçilmifl, elde
edilen veriler OECD üyesi ül-
keler itibar›yla karfl›laflt›r›lm›fl-
t›r. 

T‹SK ‘e göre ülkemizde ifl-
sizli¤in önlenmesi, istihdam›n
nitelik ve nicelik yönünden
gelifltirilmesi ve sosyal kalk›n-
mada ileri aflamalara ulafl›l-
mas› için kamu politikalar›n›n
sürekli yenilenmesi gerek-
mektedir. Ça¤dafl ülkelere
göre çok geride oldu¤umuz;
kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m ve
istihdam oranlar›n›n h›zla ar-
t›r›lmas› da odaklanmam›z ge-
reken önemli bir konudur. 

T‹SK ‘in yay›nlad›¤› rapor;
nüfus,e¤itim, iflgücü piyasas›,
politik ve ekonomik güç, sos-
yal konular ve sa¤l›k bafll›kla-
r›n› tafl›yan alt› bölümden
oluflmakta; her bölümde gös-
tergelere dayal› durum analiz-
lerine ve önerilere yer ver-
mifl. Raporu inceleyince gö-
rülecek ki her konuda OECD
ülkelerinden çok geriyiz.

RAPOR ÖZET‹

Türkiye’de 5 kifliden biri ifl-
sizdir. Eksik istihdamdakiler,
yani gizli iflsizler ve çal›flmaya
haz›r oldu¤u halde ifl arama-
yanlarla birlikte ülkemizde
yaklafl›k 5 milyon iflsiz vard›r.
Bugün gerçek iflsizlik oran› %
20 düzeyindedir. Türkiye’de
1994 y›l›nda %8 seviyesinde
olan kad›n iflsizlik oran› 2004
y›l›nda % 9,7 ye ve 2006 y›-
l›nda ise %10,3 seviyesine
t›rmanm›flt›r.

Türkiye OECD ülkeleri
içinde halen iflsizlik oran›n›n
en yüksek düzeylerde oldu¤u
ülkeler aras›ndad›r. Ayr›ca,
2004’te 1994’e k›yasla 15
ülkede kad›n iflsizlik oran›
azal›rken Türkiye’de art›flt›r.
Üstelik 2006 da kad›n iflsizlik
oran› erkeklerin önüne geç-
mifltir.

Ülkemizde iflsizli¤in azalt›l-
mas›, istihdam›n art›r›lmas›
için izlenmesi gereken politi-
kalar flunlard›r: 

n Ulusal istihdam Strateji
ve Politikalar› oluflturularak

uygulanmal›d›r.
n ‹hracata dayal› bir büyü-

me stratejisi izlen-
melidir.

n Ulusal reka-
bet gücü politikas›
belirlenerek uygu-
lanmal›d›r.

n Giriflimcilik
desteklenmeli; yat›-
r›m ortam› iyileflti-
rilmelidir.

n Üretim üze-
rindeki vergi ve pi-
rim yükü makul
düzeye indirilmeli-

dir.
n ‹flletmeler üzerindeki

sosyal yükler hafifletilmeli,
zorunlu istihdam teflvikli istih-
dama dönüflmelidir.

n Etkili istihdam teflvikleri
uygulanmal›d›r.

n ‹fl kanunundaki esneklik
olanaklar› gelifltirilmelidir.

n K›dem tazminat› mües-
sesesi yeniden düzenlenmeli-
dir.

n Kay›td›fl› ekonomi kayda
al›nmal›d›r.

n Kay›tl› sisteme geçifl tefl-
vik edici yöntemler uygulan-
mal›d›r.

n Toplu ifl sözleflmesi uy-
gulayan örgütlü iflyerlerinde
flikayet olmaks›z›n teftifl yap›l-
mamal›d›r.

n Bürokratik ifllemler azal-
t›lmal› ve kolaylaflt›r›lmal›d›r.

n ‹leri ve öncü teknoloji
süreçleri yakalanmal›d›r.

n Özel istihdam bürolar›-
n›n faaliyetlerinden istihdam›
art›r›c› yönde yararlan›lmal›-
d›r.

n ‹fiKUR aktif istihdam
politikalar›na yönelmelidir.

n ‹flsizlik sigortas› fonun-
da biriken kayna¤›n bir k›sm›,
aktif istihdam tedbirleri için
kullan›lmal›d›r.

n Bireylerin istihdam
edilebilirlikleri sa¤lanmal› ve
yaflam boyu e¤itim özendiril-
melidir.

n Nüfus art›fl h›z›n›n
düflürülmesine yönelik çal›fl-
malara etkinlik kazand›r›l-
mal›d›r.

SONUÇ:

Baflta ülkeyi yönetmeye
talip olanlar›n, siyasetçilerin,
bürokratlar›n, ülke meseleler-
ine duyarl› hemen-hemen
herkesin, ayd›nlar›n ve ayd›n
geçinenlerin bu raporu temin
edip incelemelerinde say›s›z
yarar görüyorum.

‹letiflim: 

T‹SK Genel Merkezi
Hofldere caddesi Reflat 
Nuri Sokak no: 108 
Çankaya/ANKARA
TEL: 0312 439 77 17
FAKS: 0312 439 75 92

Veli Sar›toprak
velisaritoprak@gmail.com

Kad›nlar ve erkekler

11965 y›l›nda Yaflat
Gökdo¤an taraf›ndan
kurulan Gökdo¤an

Raf, raf ve donan›m sis-
temleri sektörünün köklü
ve lider kurulufllar›ndan
biri. Ostim’in ilk firmala-
r›ndan olan Gökdo¤an Raf,
bugün ikinci kufla¤› temsil
eden Meltem Gökdo¤an
taraf›ndan yönetiliyor. fiir-
ket; depolama raflar›, hafif
ve a¤›r yük ranzalar›, mar-
ket raflar›, portatif çelik
raflar, tel raflar, teflhir re-
yonlar›, caml› bankolar,
çal›flma tezgâhlar›, ma¤aza
ekipmanlar› ve ahflap raf
sistemlerinden oluflan
ürün yelpazesine her ge-
çen gün yenilerini ekliyor.
Son dönemde ofis mobil-
yalar› üretimine de baflla-
yan Gökdo¤an Raf, Avrupa
ve Orta Do¤u’ya ihracat
yap›yor. fiirketin Genel Ko-
ordinatörü Özgür Eyiol,
Ostim Gazetesi’nin sorula-
r›n› yan›tlad›. Sektörde çok
k›z›flm›fl bir rekabet ortam›

oldu¤unu belirten Eyiol,
herkesin birbirinden ba-
¤›ms›z hareket etmesinden
yak›nd›. Raf ‹malatç›lar›
Derne¤i’nin çok faal çal›fl-
mad›¤›n› da ifade eden
Eyiol, bu yüzden maliyeti-
ne sat›fl gibi s›k›nt›lar yafla-
d›klar›n› ifade etti. Ekono-
minin gelece¤ini de çok
parlak görmedi¤ini söyle-
yen Eyiol, sabit gelirli kifli-
lerin bankalara borçland›-
¤›na de¤inerek “Paras›n›
bankaya veren kifli gidip
beyaz eflya alam›yor, beyaz
eflya sat›c›s› da bizden raf
alam›yor. Böyle bir zincir
var” dedi. ‹stihdam›n art›-
r›lmas› için verilen kredile-
rin yeterli olmad›¤›na da
de¤inen Eyiol, ancak bir-
likte hareket edildi¤inde
ve bütün kanallar›n bir
arada kullan›lmas› halinde
çözüme ulafl›labilece¤ini
düflündü¤ünü belirtti.

Gökdo¤an markas›n›n
bugün Türkiye genelinde
güvenilir ve yüksek kaliteli

olarak tan›nd›¤›n› ifade
eden Özgür Eyiol, önü-
müzdeki dönemde bayi
a¤›n› daha da geniflleterek
yat›r›mlar› art›rmay› ve ih-
racata daha fazla a¤›rl›k
vermeyi hedeflediklerini
de sözlerine ekledi. 

OST‹M OSB’den, firma-
lar› pazarla buluflturmak
ad›na daha yo¤un çal›flma-
lar beklediklerini ifade
eden Eyiol, özellikle Avru-
pa ve Orta Do¤u firmala-
r›yla Ostimli firmalar› bir
araya getirecek çal›fl-
malar›n artmas›n› bek-
lediklerini belirtti.

Sektördeki s›k›nt›lar› çözmenin
yolu, birlikte hareket etmek

OOstim OSB s›n›rlar›
içindeki tüm siteler
ve ba¤›ms›z alanla-

r›n elektrik da¤›t›m ve ifl-
letmesi Ostim OSB Müdür-
lü¤ü’ne devrolacak. OSB
bu amaçla 7 adet trafo infla
edecek.

Elektrik Piyasas› Kanu-
nunu gere¤i Organize Sa-
nayi Bölgelerinin(OSB)
elektrik piyasas› faaliyetle-
rinde da¤›t›m ve üretim
çal›flmalar›nda bulunabil-
meleri ‹çin EPDK‘dan OSB
üretim ve da¤›n›n lisans›
almalar› zorunlu k›lm›flt›.

Ostim Organize Sanayi
Bölge Müdürlü¤ü 21 Hazi-
ran 2008 tarihli genel ku-
rulunda, bölgenin elektrik
altyap›s›nda bütünlü¤ün
sa¤lanmas› ve EPDK’dan
elektrik da¤›t›m lisans›n›n
al›nabilmesi için halen BE-
DAfi’tan elektrik temin
eden sanayi siteleri, ko-
operatif ve 3. fiah›s parsel-
lerinin, elektrik flebekeleri-
nin ve iflletmelerinin Bölge
müdürlü¤ü taraf›ndan de-
vir al›nmas›n› kararlaflt›r-
d›.

Bölge Müdürü Adem
Ar›c›, “Haz›rlat›lan elektrik
flebeke projesi kapsam›nda
gerekli teknik ve idari ça-
l›flmalar tamamlanarak ifle

bafllan›ld›. Bu proje ile ilk
etapta bölgemizi oluflturan
Atisan, Y›ld›z, Örnek, Kres-
teciler, Kuruçay›rl› ve 3.
fiah›s parsellerini içine
alan bölgenin çeflitli yerle-
rine, 7 adet trafo merkezi-
nin tesis edilmesi ve bu
trafolar aras› ba¤lant›lar›
gerçeklefltirilece¤iz” diye
konufltu. Tamamlanacak
çal›flmalar neticesinde en
geç Kas›m ay› içerisinde

tüm aboneliklerin BE-
DAfi’tan Bölge Müdürlü-
¤ü’ne aktar›lmas› ve EPDK
‘ya lisans baflvurusunun
yap›lmas›n›n planland›¤›n›
belirten Ar›c›, “Amac›m›z
bölgemizdeki tüm sanayi-
cilere kesintisiz ve kaliteli
elektrik hizmeti vermek ve
sanayicilerimizin rekabet
gücünü art›rmak ve yar›flta
bir ad›m öne geçirmektir”
dedi. 

OST‹M OSB elektri¤in
tamam›n› devral›yor

OST‹M Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤ü genel
kurul karar›yla, bütün bölgenin elektrik altyap›-
s›n› devral›yor. OSB devir ifllemini yaparak
EPDK’dan elektrik da¤›t›m lisans› alacak.






